Assembleia de Freguesia do Areeiro
Ata Número 12
Ao vinte e cinco dia de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu, em Assembleia
Ordinária, através de meio telemático - videoconferência, a Assembleia de Freguesia do
Areeiro, sob a direção do seu Presidente efetivo Duarte Carlos Aníbal Coelho Alcântara
coadjuvado pelo primeiro secretário, João Martins, com os seguintes pontos:---------------Ordem de Trabalhos:
Ponto um – Autorizar a Adenda ao Contrato de Delegação de Competências na Freguesia
do Areeiro (Contrato nº. 4/UCT/DRJF/2019);-----------------------------------------------------------Ponto dois – Autorizar o Contrato de Delegação de Competências entre o Município de
Lisboa e a Freguesia do Areeiro no âmbito do Desenvolvimento das Atividades de
Animação e de Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família – Escolas Básicas
(Educação Pré-Escolar e 1º. Ciclo): António José de Almeida e São João de Deus;-------Ponto três – Autorizar a Ratificação do Protocolo de Componente de Apoio à Família–
Ano Letivo 2019/2020 entre a Freguesia do Areeiro, o Agrupamento de Escolas D. Filipa
de Lencastre e a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Autorizar a Ratificação Protocolo para Cedência de Veículo à Polícia de
Segurança Pública;-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco - Autorizar a Ratificação do Protocolo ao Aditamento ao Contrato de
Delegação de Competências na Freguesia do Areeiro, no âmbito do Fundo de Emergência
Social de Lisboa – Agregados Familiares;--------------------------------------------------------------Ponto seis – Discussão e votação do Relatório de Gestão e Conta de Gerência 2019;--Ponto sete – Discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental 2020;--------------------------Ponto oito – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do
Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------Confirmaram presença e participaram os seguintes membros:-----------------------------------Do Partido Social Democrata (adiante designado por PSD): João José Largueiras
Martins, Pedro Miguel Naves Folgado, João Filipe Viegas Gomes da Silva e Maria Isabel
Lopes Fraga Lamares de Castro e Simas.--------------------------------------------------------------Do Partido Socialista (PS): Maria Ofélia Passarinhas Janeiro, Filipe Guedes Ramos,
Duarte Carlos Aníbal Coelho Alcântara e Patrícia Carla Serrano Gonçalves.-----------------1
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Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS): António Luís Teixeira
Bastos Aldim e Jorge Manuel Loução de Oliveira.----------------------------------------------------Do Partido Comunista Português (PCP): Rui Manuel Firmino de Oliveira.-------------Independente: Luís Alberto Salgado Martins Moreira.-----------------------------------------Faltaram à reunião os seguintes membros:-------------------------------------------------------Do CDS, Maria Luísa de Aguiar Aldim, tendo sido substituída por Jorge Manuel Loução
de Oliveira, José Júlio Cordeiro dos Reis Silva, tendo sido substituído por António Luís
Teixeira Bastos Aldim e Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo.------------------------------Do PCP, João Duarte de Carvalho Rei Manso Pinheiro , tendo sido substituído por
Rui Manuel Firmino de Oliveira.---------------------------------------------------------------------------Em todos os casos em que ocorreu substituição, foram entregues os correspondentes
pedidos de substituição ao Presidente da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara,
deu início à reunião às oito horas e trinta e cinco minutos, após verificada a existência de
quórum. Começou por dar as boas vindas a todas, mencionando que esta Assembleia iria
realizar-se numa forma diferente de praticar a democracia e efetuar política autárquica,
nomeadamente através de plataforma online, devido à situação pandémica atual de
Covid-19 e da consequente necessidade de distanciamento social.------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO-------------------------A mesa recebeu três pedidos de intervenção do público, constatando-se que o período de
inscrição foi ampla e previamente divulgado, e recordando que de acordo com o regimento
desta Assembleia, cada um dos fregueses disporia de 5 minutos para a sua intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O freguês Rui Martins começou por dizer que a Junta de Freguesia tinha tido
dificuldades em responder aos cidadãos dentro dos prazos e de forma clara, considerando
que seria simples a resolução desta situação, ao contrário de outros assuntos. Por este
motivo, algumas das perguntas seriam recorrentes, porque, ou não tinham tido
respondidas ou tinha considerado as respostas incompletas. Começou pela petição que
pedia o aumento de meios de policiamento na Freguesia do Areeiro, a qual foi enviada à
PSP, à Assembleia da República e à Assembleia Municipal de Lisboa. Apelando aos
eleitos locais que têm poder e capacidade de influência do que uma leitura restritiva das
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suas competências, sendo superior à curta capacidade de um cidadão comum. Tinham
sido reunidas mais de mil e oitocentas assinaturas no comércio local da Freguesia.
Questionou a Junta de Freguesia do que tinha feito sobre este assunto.----------------------Como segundo ponto fala de uma promessa eleitoral sobre a contratação de um
guarda-noturno para a Freguesia, voltando a mencionar a necessidade do reforço de
policiamento na Freguesia, questionando novamente a Assembleia se a contratação do
guarda-noturno seria efetivada, mencionando que é favorável a esta medida.---------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia interrompeu o freguês Rui Martins
pedindo para que falasse mais pausadamente porque estava com dificuldades no som,
tendo o mesmo referido que tinha o tempo de intervenção limitado.----------------------------O Sr. Presidente da Junta solicitou assim ao Sr. Presidente da Assembleia que não
fosse atendendo a esta situação, rigoroso no tempo de intervenção deste freguês.--------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, recebeu o
pedido, tendo confirmado que teria esta situação em conta.---------------------------------------O freguês Rui Martins retornou a sua intervenção voltando a mencionar a petição
com mais de mil e oitocentas assinaturas, reiterando a necessidade de resposta. Indagou
sobre a veracidade da promessa eleitoral mencionada por alguns moradores, contratação
de um guarda-noturno, e se seria cumprida. Afirmou que os meios disponíveis na
esquadra da PSP local, nas Olaias, eram uma miséria, elencando algum do material em
falta ou em mas condições, como os computadores, coletes, tasers e outros
equipamentos. Perguntou se a Junta de Freguesia já tinha contactado a PSP para ajudar
de forma a suprimir a necessidade de meios. Solicitou a instalação de câmaras de
vigilância em alguns locais da Freguesia, onde havia relatos de consumo e tráfico de
droga, Jardim do Pessa, Praça Afrânio Peixoto e da Avenida Afonso Costa.-----------------Questionou se tinha havido um reforço da frequência e intensidade da Higiene
Urbana ao redor do Pavilhão Casal Vistoso e o que estaria a fazer a Junta de Freguesia
sobre a multiplicação de pedintes e sem-abrigo na Freguesia.-----------------------------------Perguntou se o acesso ao campo de jogos situado no Jardim Fernando Pessa era
pago, havendo já indicações contraditórias. Inquiriu se era possível utilizar os
equipamentos desportivos da Freguesia, visto que as fitas que restringiam o acesso foram
retiradas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Indagou sobre o valor que a Junta de Freguesia depositado teria no banco e
aplicado em vários instrumentos financeiros e qual seria o valor real, visto já ter ouvido
falar de diferentes somas, novecentos mil, um milhão ou dois milhões.------------------------Perguntou onde estavam as atas das reuniões do Órgão Executivo, que tinha
elogiado no passado como um gesto de transparência louvável pela Junta, pois no site, a
última que encontrava era a de dezanove de dezembro, acreditando que deveriam ter
ocorrido reuniões posteriores.------------------------------------------------------------------------------Questionou a Junta de Freguesia se tinha verificado as necessidades dos alunos
em computadores e acesso à internet, entregando estes equipamentos ou financiando-os
durante a Covid-19 àqueles que precisassem.--------------------------------------------------------Sobre o serviço de Porta a Porta, afirmou que era um serviço útil e bem executado,
mas que sofria de uma carência de divulgação postal. Questionou sobre a necessidade
do motorista se fazer acompanhar por outro elemento que ajudasse as pessoas a subir e
descer as escadas da carrinha, pois não deveria haver problema com falta de dinheiro.--Disse que a Junta, no Orçamento anual da Junta de Freguesia, estava cabimentado
o Orçamento Participativo e questionou se seria este ano que o mesmo seria executado,
pois todas as Juntas dos arredores o tinham feito, mas o Areeiro não.-------------------------Tinha sugerido um concurso de ideias sobre o Brasão da Junta de Freguesia aberto
aos cidadãos e questionou como se iria realizar esse concurso.---------------------------------Acrescentou que o Parque canino tinha o piso em muito mau estado, que a Junta
tapava os buracos, mas rapidamente estes voltavam a ficar destapados, tendo
questionado se haveria alguma solução para este problema. Também disse que a
iluminação no Jardim Fernando Pessa era má e que tinha caído um candeeiro que nunca
tinha sido reposto. Sabia que este Parque era da CML, mas quis saber o que a Junta de
Freguesia estava a fazer sobre o assunto. Referiu que também tinha solicitado a revisão
dos sistemas de rega para o Jardim do Pessa, pois estavam mal apontados, bem como
para outros locais, como a Avenida Gago Coutinho, questionando para quando a
instalação do sistema de rega inteligente.--------------------------------------------------------------Também disse que não encontrava no site da Junta de Freguesia o Plano de
Emergência do Areeiro.--------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos bancos da Praça de Londres, referiu que estes tinham sido repostos,
mas que não havia caminho entre eles.-----------------------------------------------------------------4
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Também disse que não tinham respondido à sugestão de um parque de
estacionamento coberto para bicicletas, pedindo um comentário a este assunto.-----------Por último, disse que tinha havido uma campanha de apoio à Livraria Barata, sendo
esta uma loja com história. Agradeceu a ajuda que a Junta de Freguesia tinha feito a esta
livraria, questionando se havia intenção de fazer algo mais. Também aproveitou para pedir
a todos os presentes para irem ao site ppl.pt e ajudarem a Livraria Barata.-------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, agradeceu ao
freguês Rui Martins a capacidade de síntese e passou a palavra à freguesa Patrícia
Santos, dando-lhe as boas vindas.-----------------------------------------------------------------------A freguesa Patrícia Santos referenciou a insegurança na Freguesia. Disse que
durante a pandemia tinham sido reportadas, nas redes sociais, vários episódios que
revelavam bastante insegurança, acreditando que os factos eram do conhecimento da
Junta de Freguesia, questionando o que estaria a ser feito neste domínio, não aceitando
como resposta que o assunto fosse remetido para a PSP ou para a CML, pois seria a
Junta de Freguesia que tem de se preocupar com o bem-estar da sua população. Quanto
às acessibilidades do edificado referiu que continuavam a não ver iniciativas por parte do
Executivo. Aproveitou para lembrar que a dois de fevereiro deste ano, tinha sido divulgado
no jornal Público, o diagnóstico sobre a acessibilidade do edificado do Estado e que na
mesma notícia era referida a constituição de uma estrutura de missão para a promoção
das acessibilidades e pretenderam informar que já poderia estar a ser feito alguma coisa,
visto que tinham o apoio dos residentes. Salientou que neste artigo a Sra. Secretária de
Estado para a Inclusão referiu a necessidade de contemplar estabelecimentos comerciais
e hoteleiros. Considera importante, a Junta de Freguesia colocar uma plataforma no Posto
Clínico, na Avenida Óscar Monteiro Torres, que iniciasse as diligências necessárias com
o comércio local, para que procedessem às adaptações necessárias para que os
estabelecimentos comerciais estivessem adequados a pessoas de mobilidade reduzida,
podendo a Junta de Freguesia ajudar, tal como já tinha feito anteriormente, com o
nivelamento da calçada. Acrescentou que não deveria haver problema quanto a verbas,
pois em abril de 2019, no protocolo assinado com a CML e as Juntas de Freguesia, era
feita a transferência de competências da requalificação do espaço público e respetivas
verbas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Disse que, após pesquisa, não estava disponível no site o Plano Local de Emergência,
e como já estaria no final do segundo mandato, não acreditava que nada tivesse sido feito,
pois este Plano seria essencial para qualquer intervenção de emergência, pois nesse
documento estariam definidas as linhas de orientação e as equipas a intervir.---------------Terminou a sua intervenção desejando muita saúde a todos.-------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a intervenção e o poder
de síntese da freguesa Patrícia Santos e passou a palavra à terceira inscrição para
intervenção, André Figueiredo.----------------------------------------------------------------------------O freguês André de Figueiredo solicitou uma intervenção do Executivo da Junta e
dos outros partidos políticos quanto ao terminal dos autocarros dos Transportes Sul do
Tejo (TST) e rodoviárias, sito na Avenida Padre Manuel da Nóbrega e a transversal, na
Rua Vítor Hugo, questionando se fazia sentido estarem naquele local ou se haveriam
algumas alternativas.-----------------------------------------------------------------------------------------Também questionou a inclinação da mesma avenida, Avenida Padre Manuel da
Nóbrega, sendo essa inclinação muito acentuada, numa rua com mais de trezentos
metros, uma passagem pedonal junto ao Areeiro, outra, quase em frente à escola e ainda
outra no final, junto à linha do comboio. Colocou a questão porque a escola está a meio e
muitos veículos aí passam com maior velocidade, onde, por vezes, havendo uma
travagem em cima da passagem pedonal. Até agora não têm acontecido acidentes, mas
questionou se havia intenção de ser feito alguma coisa nesta avenida, podendo passar
por uma lomba para obrigar a um abrandamento, antes da zona da escola. Mostrou muita
preocupação nesta passagem pedonal, tanto para quem frequenta essa escola, como
para outras crianças, como os seus filhos, que ali passam no trajeto para a Escola D. Filipa
de Lencastre. Aproveitou para partilhar, também, a sua preocupação no que respeita à
Rua Vítor Hugo, pois esta parece uma rua tranquila, uma rua com cento e setenta metros,
mas era uma “rampa de lançamento” de veículos, recomendando colocar lombas ou uma
passagem de peões a meio da rua, algo que forçasse o abrandamento. Também partilhou
uma preocupação a nível de segurança, em frente à escola primária, na Avenida Padre
Manuel da Nóbrega, com umas escadas que ligavam ao edifício da linha Saúde 24, que
as escadas tinham reduzido para metade devido a um estaleiro da obra de um prédio que
será construído. Neste estaleiro foram colocadas chapas de proteção, tendo o candeeiro
da via pública ficado dentro desse mesmo estaleiro, ficando assim a zona dessas escadas
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às escuras. Questionou se fazia sentido solicitar ao dono dessa obra a transferência do
candeeiro para a zona de circulação das pessoas.---------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara agradeceu a
intervenção do freguês André Figueiredo, dando por encerrado o período de intervenção
do público, questionando o Sr. Presidente da Junta de Freguesia queria responder às
questões deixadas pelos fregueses.---------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, começou por
responder à última intervenção do freguês, André Figueiredo, no que respeita à
passadeira em frente à Escola Luís de Camões, já tinha dado essa mesma sugestão à
CML. Após este período de pandemia soube que estavam a prever uma obra na Rua
Padre Manuel da Nóbrega, mas que ainda não lhe tinham dado a conhecer o projeto,
apenas sabia que era um projeto da CML para realçar a rua, dando-lhe mais “vida”, mas
que assim que soubesse poderia dar a conhecer.----------------------------------------------------No que respeita ao assunto da Rua Vítor Hugo, o Sr. Presidente da Junta tinha
proposto lombas a meio da rua, sendo esta uma competência da CML. Disse que tinha de
fazer o pedido à Direção Municipal de Mobilidade (DMM). Acrescentou que já tinha feito
outros pedidos que já tinham sido satisfeitos, e que ia reforçar nestas lombas. Ajuntou que
lhe tinham transmitido que era mais complicado devido à passagem dos autocarros
nessas ruas, pois isso era prejudicial aos autocarros, pelo afastamento dos seus eixos.--Afirmou que não era a Junta de Freguesia que dava as licenças para o estaleiro de
obra, no caso das escadinhas que ligavam ao edifício da Linha Saúde 24, mas sim a CML.
Disse que tinha sido chamado para ver, que tinha tirado fotos e que as tinha enviado para
a CML, tendo como resposta que tinham autorizado e que no final tudo seria reposto.
Contudo afirmou que duvidava que isso acontecesse porque tinham sido feitos furos no
chão de betão e que este é posto de uma só vez. Também tinha chamado à atenção sobre
a questão da iluminação e que estava a ser controlado pela Unidade de Coordenação
Territorial (UCT), tendo estes se comprometido em repor tudo.-----------------------------------Quanto aos temas colocados pela freguesa Patrícia Santos, o Sr. presidente da
Junta começou por dizer que nas questões das acessibilidades, não eram feitas só por
vontade da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia tem de reportar num relatório à CML
todos os projetos de acessibilidades, que é analisado pela CML e só depois é que
autorizam que se faça a obra. Acrescentou que tinha este assunto a caminhar num ritmo
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e que após o mês de março houve uma grande reviravolta, quer na CML, quer na própria
Junta de Freguesia, tal como na generalidade da população. Disse que estavam a reiniciar
todos os projetos parados, pois havia pedidos de informação e que os prazos tinham sido
dilatados, de forma a resolver esta questão. ----------------------------------------------------------No que concerne à cadeira de rodas, afirmou que esta já estava no posto clínico.-Quanto ao Plano Local de Emergência (PLE), este entrou na Proteção Civil para ser
analisado e retificado, no final do ano anterior, mas com a pandemia não sabia como
estava, que tinha de falar com a chefe da Proteção Civil da área do Areeiro para saber e
que poderia informar quando o documento chegasse.----------------------------------------------Para responder aos assuntos do freguês Rui Martins, começou por dizer que em
relação à primeira questão que tinha colocado, que tinha tido uma reunião com a PSP na
Junta de Freguesia, tornando a falar do reforço da segurança e do patrulhamento. Disse
que a Junta de Freguesia já tinha o carro para oferecer à PSP, faltando agendar um dia
para a entrega, mas com a situação que se vivia ainda estava por definir, mas que seria
muito em breve. Esperava que com esta ajuda, fosse possível haver maior patrulhamento
na Freguesia, ajudando ainda o veículo ser elétrico. Quanto à contratação do guardanoturno, disse que havia um ligeiro mal-entendido. Quando tinham falado com um guardanoturno que tinha a licença para a zona do Areeiro e que estria disposto a retomar o
serviço, desde que houvesse fregueses interessados neste serviço e também a Junta se
comprometeu de ficar com o guarda-noturno para que este fizesse a vigilância dos
equipamentos da Junta, fazendo, também o respetivo pagamento. A Junta de Freguesia
tinha dado o contacto deste guarda-noturno para que os moradores os contactassem e
contratassem e passados três ou quatro meses não teve nenhum pedido de serviço, ou
seja, nenhum morador se tinha mostrado interessado, não podendo fazê-lo de forma
gratuita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resposta à terceira pergunta, doações de equipamentos, disse que conhecia
muito bem a situação da esquadra da PSP, de tal forma que no dia anterior tinham
montado um autoclismo na esquadra das Olaias. Sempre que a PSP necessita de alguma
coisa e que esteja ao alcance da Junta de Freguesia, tem a sua ajuda. Quanto ao material
específico para o trabalho da PSP, como computadores, tasers (arma de eletrochoque),
etc., são da competência do Ministério da Administração Interna, sendo dito o mesmo
pelos próprios agentes.--------------------------------------------------------------------------------------8
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Quanto à quinta questão, referiu que tinha sido bastante reforçada a Higiene
Urbana nas áreas o Pavilhão do Casal Vistoso, que havia uma equipa que apanhava
seringas por vários locais, tendo em consideração que o Vale da Montanha não pertence
à Freguesia do Areeiro, mas sim da competência da CML. Acrescentou que havia,
diariamente, uma equipa da Higiene Urbana nesse local, havendo dois elementos
especialistas com equipamento adequado.-------------------------------------------------------------Em relação ao Parque de Jogos do Jardim Fernando Pessa, não havia informação
contraditória da Junta de Freguesia e que este abriria quando houvesse permissão da
Direção Geral de Saúde. Quanto às fitas que impedem que alguém se sente nos bancos,
disse que a Junta colocava as fitas, mas que as pessoas as arrancavam, incluindo as do
parque infantil, reforçando que tinha visto uma foto com as fitas colocadas num dia e no
outro as mesmas fitas já estariam no chão.------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta informou que o site da Junta de Freguesia estava a ser
remodelado e que na semana seguinte já deveria estar concluído e que nessa altura
estaria tudo em conformidade no site.-------------------------------------------------------------------Referiu que o Porta a Porta estava bem divulgado e até era conhecido por ter
bastantes chamadas e aproveitou para informar que a Carris, à semelhança do que está
a fazer nas outras freguesias da cidade, vai introduzir uma carreira interna na Freguesia
do Areeiro e que essa carreira poderá, eventualmente, impedir o serviço do Porta a Porta,
mas que o acordo ainda não estava definido, nem decidido. Ainda disse que o motorista
do Porta a Porta sai da carrinha e ajuda as pessoas a saírem.-----------------------------------Sobre o Brasão da Freguesia, respondeu que já tinha sido aprovado pela
Assembleia de Freguesia na última sessão, em dezembro de 2019.----------------------------Quanto ao Parque Canino, referiu que o piso vai sendo corrigido à medida que vai
sendo necessário. A iluminação é da responsabilidade do Departamento de Iluminação
Pública da CML, referindo que já tinha enviado vários e-mails a reportar o problema,
havendo um candeeiro que está para ser substituído há mais de um ano.--------------------O sistema de rega da Praça de Londres e do Jardim do Pessa eram revistos quando
é necessário, considerando não haver qualquer problema com o sistema de rega, no
entanto explicou que os expressores, quando são tocados ou pisados, alteram o seu grau
de incidência, podendo mesmo ficar danificados com este tipo de atos, mas na altura da
manutenção eram corrigidos ou repostos.--------------------------------------------------------------9

Assembleia de Freguesia do Areeiro
No que respeita ao caminho pedonal para os bancos, a Junta de Freguesia tem
experiência, que os caminhos são escolhidos pela população, não justificando haver
caminhos próprios nesses dois bancos, até porque as pessoas podem andar normalmente
na relva que não estragam.---------------------------------------------------------------------------------Também expôs que sobre o assunto do parque coberto para bicicletas, que a
sugestão vinha atrasada, porque já tinham resolvido a questão, como já estava a ser
aplicado no Jardim Fernando Pessa com a EMPARK, havendo já trinta e cinco moradores
com bicicletas naquele local. Contudo mencionou que também estava a estudar outros
sistemas para outros locais da Freguesia.--------------------------------------------------------------Relativamente à ajuda feita pela Junta de Freguesia à Livraria Barata, disse que já
tinham feito uma contribuição e que o Sr. Presidente também lá tinha comprado, no Dia
da Criança, os livros para os seus netos e, se todos lá comprassem os seus livros, também
iriam ajudar a Livraria.----------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta mencionou que a videovigilância não era da
competência da Junta de Freguesia e, para a referida situação, teria de ser pedido pelas
forças de segurança ou pelo Município e se for pedido por esta última tinha que ter a
concordância da Polícia, tendo de ser esta a instruir o processo, precisando de haver um
parecer prévio da Comissão Nacional de Proteção de Dados e autorização do próprio
Governo, não podendo os direitos dos cidadãos ser postos em causa, ainda que seja em
prol de outro tipo de direitos, como é o caso da segurança.---------------------------------------Quanto ao Parque de Jogos do Jardim Fernando Pessa, disse que, de acordo com
a situação em que nos encontramos, que tinha de haver uma palavra da Direção-Geral da
Saúde (DGS), pois todos os desportos coletivos, com exceção de algumas modalidades,
tendo sido desaconselhada a utilização destes equipamentos para desportos coletivos,
devendo, apenas, ser utilizados para desportos individuais, sem contacto físico. A Junta
de Freguesia, por um princípio de cautela e devido ao surto pandémico da região de
Lisboa e Vale do Tejo, entendeu que o campo não deveria ser aberto enquanto não
houvesse uma alteração das circunstâncias. ----------------------------------------------------------Acrescentou que não entendia a afirmação do freguês Rui Martins, tendo este dito
que a Junta de Freguesia tinha informações contraditórias, pois em momento algum
tinham referido qualquer tipo de informação que não fosse clara, informação essa que
tinha dito a alguns fregueses que tinham contactado a Junta de Freguesia, dizendo que o
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campo tinha sido reabilitado durante a fase de confinamento do Estado de Emergência e
de Calamidade, não tendo sido aberto pelos motivos já referidos e o seu acesso seria livre
e gratuito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aproveitou, ainda, para dizer que no que concerne ao Orçamento Participativo, já
tinham o documento aprovado há algum tempo, devidamente orçamentado para este ano
e que ainda não estava a ser implementado devido à situação que atravessamos.
Contudo, com o gradual recuperar da normalidade, planeavam para breve que o
Orçamento Participativo fosse colocado à disposição dos fregueses.---------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra referiu que até trinta e um de
dezembro de 2019 tinham quinhentos mil euros em depósitos a prazo, não podendo ter
qualquer outra aplicação financeira, e seiscentos mil euros em depósito à ordem, não
sendo muito, porque em julho de 2019 tinha recebido seiscentos mil euros da CML para
fazerem investimento, que serão feitos este ano e no princípio do próximo. Segundo o
Técnico Oficial de Contas e o Revisor Oficial de Contas, ter quinhentos mil euros num
orçamento de seis milhões não era um valor muito significativo. --------------------------------A Vogal Patrícia Brito Leitão respondeu ao freguês Rui Martins, sobre a questão
número nove, sobre a entrega de computadores e internet a alunos que não tenham. Disse
que tinham feito um levantamento dessas necessidades no início do encerramento das
escolas, nas escolas da Freguesia e da escola das Olaias. Na Escola D. Filipa de
Lencastre as situações tinham sido resolvidas pelos próprios, com a ajuda da Associação
de Pais, na Escola Luís de Camões a necessidade também tinha sido suprida pelos
próprios. Na Escola das Olaias tinham alguns alunos a precisar de equipamentos e de
internet, mas que a CML tinha avançado com a medida de doação de computadores com
routers 4G ao 1.º Ciclo, tendo ficado poucos alunos a precisar destes equipamentos. Com
a pandemia, a Junta de Freguesia tinha recebido várias doações de particulares, tendo
feito essa ponte, tendo dado esses equipamentos aos alunos que precisavam, cobrindo
assim todas as necessidades que tinham chegado à Junta de Freguesia, até há data.----Quanto à Livraria Barata, além da iniciativa do Dia da Criança e da campanha de
angariação de fundos que estão a fazer, também estavam a articular com a Associação
de Comerciantes algumas de apoio, não só à Livraria Barata como ao comércio do Areeiro.
Acrescentou que em breve iriam ver novidades pelas ruas da Freguesia sobre esta
matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------11
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O Sr. Presidente da assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, deu por
encerrado o período de intervenção por parte do público, agradecendo a sua presença e
lembrando que podiam continuar na ligação zoom e que, com a utilização desta nova
plataforma, quem quisesse também poderia assistir em direto à Assembleia de Freguesia
pelo Facebook ou pelo canal de Youtube da Junta de Freguesia.--------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) pediu a palavra para comentar uma questão feita
pelo freguês André de Figueiredo, mas foi informado pelo Sr. Presidente da Assembleia
que o poderia fazer no Período antes da ordem do dia.-------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------Passou, então ao período antes da ordem do dia, antes do qual colocou à análise
e votação das duas atas das duas reuniões, a cinco e doze de dezembro de 2019, da
última sessão ordinária. Lembrou que as atas tinham sido disponibilizadas há algum
tempo e alvo de algumas alterações, tendo, quase todas as sugestões sido adotadas e
que a única que não foi adotada tinha sido explicado o motivo, questionando se mais
alguém tinha alguma questão, pedido ou comentário sobre as duas atas.---------------------O membro Rui Oliveira (PCP) pediu a palavra para informar a Assembleia que o
PCP irá apresentar, após a sua votação, uma declaração de voto relativo às atas de cinco
e doze de dezembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia relembrou que o Código de
procedimento Administrativo consagra que só podem votar nas atas das reuniões
anteriores os membros que estiveram presentes nessa Assembleia, logo a declaração de
voto do PCP só poderia ser feita pelo membro do PCP que estava nessa Assembleia. No
entanto, disse que o membro Rui Oliveira poderia fazer o comentário que lhe aprouvesse.O membro Rui Oliveira (PCP) afirmou que não iria votar a ata, estando presente
na altura um membro do PCP. Acatou as explicações aduzidas pelo Senhor Presidente
da Assembleia de Freguesia pelo que declarou que iria então apresentar um comentário
sobre as atas. Afirmou que as atas são documentos de memória escrita que relatam, com
maior ou menor rigor e profundidade, os trabalhos realizados nas reuniões, destacando
as questões que suscitaram maior análise e ponderação, as resoluções tomadas e o
sentido de voto dos que nelas participaram. Para o PCP a ata, que irá ser votada, relata
na realidade o que nela se passou, embora, por vezes, o faça sem ter sempre a
preocupação de tornar o texto legível e compreensível. Todos os documentos escritos são
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por norma, revistos antes de distribuídos, evitando-se o surgimento de erros, incorreções
ou textos de duvidosa compreensão que comprometem quem com a sua assinatura os
validam. Apresentou dois pequenos exemplos: primeiro, na página 11, o relato da
intervenção do eleito do PCP, João Manso Pinheiro, é, em parte, quase incompreensível
para quem a ler, chegando mesmo a nomear um Voto de Pesar apresentado pelo PCP
sem identificar a quem se dirige, no caso a José Mário Branco. Declarou que parágrafos
com 16 linhas não proporcionam boas leituras, segundo na página 1, Ordem de Trabalhos,
no seu ponto dois, onde se lê Mapa de Pessoas deve ler-se Mapa de Pessoal, entretanto
corrigido na ata enviada pela JF no dia 23 Junho, dois dias antes da AF. Realçou, contudo,
que o envio do mesmo documento por mais de uma vez obriga a nova leitura, com a
consequente perda de tempo, agravada quando existe documentação vária para análise.
Terminou a sua intervenção afirmando que o comentário do PCP tem unicamente como
objetivo contribuir para a melhoria dos textos de atas posteriores, reconhecendo que
elaborar uma minuta de ata, com as características das que são norma nesta Assembleia,
é uma tarefa muito exigente, complexa e demorada.------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, agradeceu os
comentários e que tinha tomado nota, muitos deles pertinentes. --------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) referiu que era muito trabalhoso para quem
redigia a ata como para quem a tinha de ler, pois tinham de relembrar o que tinha
acontecido nessa mesma Assembleia, procurando as falhas. Acrescentou que, mais uma
vez, dificultava a ata ter chegado perto da data de uma reunião, visto que a leitura desta
se acumula com as necessárias tarefas para a preparação da reunião seguinte.
Relembrou que, segundo o regimento, a ata deverá um mês após a reunião se realizar,
de modo a que seja possível fazer uma leitura mais calma, tendo presente em memória o
que se tinha abordado.---------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia afirmou que a Mesa acatará e irá
tentar que a ata desta Assembleia cumpra o prazo de um mês, tendo referido, também,
esta intensão na Conferência de Líderes, tal como, de resto, estava regimentado.---------O membro Filipe Guedes Ramos (PS) referiu que a extensão das atas não era
problemática devido ao detalhe que estas apresentavam, considerando-a adequada de
acordo com o número de pontos deliberados na Assembleia de Freguesia. Quanto ao
prazo de entrega e considerando a existência da norma expressa no regimento, havendo
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necessidade de adaptações devido ao período atípico que se tem vivido, bem como pela
prorrogação do prazo da Assembleia de Freguesia, deveria haver um pouco de
flexibilidade pela pequena falha do prazo em que tinha sido entregue.-------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) pediu a palavra para esclarecer o orador anterior
que o PCP não se refere em algum momento ao facto das atas serem extensas mas sim
às suas caraterísticas, reconhecendo que são de elaboração demorada, complexa e
exigente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Pedro Folgado (PSD) também considerou que a ata não era
demasiado extensa, que tinha a dimensão necessária resultante dos trabalhos da reunião,
tendo de retratar fielmente o que se passava na reunião. Acrescentou que se poderia
sempre melhorar as atas, mas recordou que havia uma Conferência de Líderes prévia às
Assembleias de Freguesia que corrigia alguns lapsos e onde todas estas questões
poderiam ser apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia colocou à votação, tendo sido aprovada por unanimidade a
ata de cinco de dezembro, referente à primeira reunião, pelos membros presentes que
também tinham estado nessa mesma reunião. -------------------------------------------------------A ata de doze de dezembro, referente à segunda reunião da mesma sessão foi em
seguida igualmente aprovada por unanimidade por todos os presentes que tinham estado
nessa reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se seguimento ao período antes da ordem do dia, relembrando o Sr.
Presidente que existiam nove documentos para ser apresentados, destacando o voto de
pesar por Vasco Pulido Valente. Tal como tem acontecido em sessões anteriores, pediu
ao secretário, João Martins, que lesse o referido voto de pesar.----------------------------------O Sr. Secretário da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, leu o voto de
pesar por Vasco Pulido Valente apresentado pela bancada do CDS-PP.----------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou de imediato à votação
este voto de pesar, tendo este sido aprovado por unanimidade, e tal como nas
Assembleias presenciais sugeriu que fosse cumprido um minuto de silêncio pelo voto de
pesar por Vasco Pulido Valente, o qual decorreu com o significado da devida
homenagem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deu-se, então, continuidade ao período antes da ordem do dia, tendo o Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia relembrado que este período tinha a duração
máxima de sessenta minutos e após dez minutos passados, restariam cinquenta para
analisar questões que poderiam ser apresentadas ao Executivo, bem como para os nove
documentos entregues, ficando oito minutos para cada uma das bancadas, tendo pedido
que todos cumprissem esse mesmo tempo.------------------------------------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS), quanto à questão colocada pelo freguês André
Figueiredo sobre a passadeira da Avenida Padre Manuel da Nóbrega, referiu que este
problema também tinha sido colocado pelo CDS na Assembleia de Freguesia de
dezembro, pedindo uma intervenção ou solução para o local, pois esta estrada era
perigosa, além de ter um piso que ficava escorregadio com a água da chuva.---------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia aproveitou ser o membro do CDS
estar a intervir para conferir que a Mesa tinha recebido um documento da bancada do
CDS com o nome Segurança no Areeiro, mas tinha como título “Requerimento” e se
mantivessem este título não poderia ser aceite pela Mesa, tal como já tinha explicado em
Assembleias anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) esclareceu, dizendo que o requerimento era do
conhecimento de todos, mas esperava uma resposta por parte do Executivo, tendo o
pedido sido feito em anos anteriores, nomeadamente em dezembro de 2018.---------------Quanto aos documentos apresentados pelo PCP, referiu o voto de louvor aos
trabalhadores, pois todos os trabalhadores da Junta de Freguesia tinham estado
disponíveis durante o confinamento.---------------------------------------------------------------------Apresentaram um voto de saudação do 25 de abril e do 1º de maio do PCP.
Acrescentou que iriam apoiar este voto, mas que que o PCP, neste voto de saudação,
saúda a liberdade conquistada pelo 25 de abril, contudo considera ter sido um partido que
se tinha movimentado bastante por colocar um estado ditatorial após outro. Desta forma
consideram haver uma incongruência entre o voto de saudação e às atitudes que o partido
comunista, normalmente, toma.----------------------------------------------------------------------------Aferiu que concordava com a recomendação do Independente Luís Moreira, bem
como com a proposta de recorrer à plataforma Via CTT, evitando assim o uso de papel e
a deslocalização aos correios.------------------------------------------------------------------------------
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O membro Ofélia Janeiro (PS), antes de se debruçar sobre os documentos
apresentados quis relembrar algumas questões que tinha colocado ao executivo nas
últimas reuniões de Assembleia de Freguesia, quanto à persecução de todas as
recomendações e pedidos que tinham sido feitos em Assembleias anteriores e em que
estado estavam essas recomendações e moções, que posteriormente tinha enviado ao
Executivo, querendo saber se já tinham algumas informações sobre as questões
colocadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos documentos desta Assembleia, apoiava o voto do PCP quanto aos
trabalhadores da Junta de Freguesia, querendo associar-se à iniciativa, pois ia ao
encontro ao que considerava ser o trabalho efetuado durante este período de pandemia.Também concordavam com a proposta do membro Luís Moreira de adesão à Caixa Postal
(Via CTT).--------------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita à proposta do CDS sobre segurança, colocou a dúvida que lhe
tinham sido apresentados dois documentos, questionando se seriam mesmo dois
documentos ou um documento e outro de apoio, tendo sido esclarecida que seria apenas
um, sendo o documento quatro de apoio ao documento três. Considera que é necessário
fazer algo sobre segurança, mas solicitou ao CDS que proporcionasse que a votação
fosse feita por pontos, pois concordavam com alguns, mas tinha dúvidas noutros.---------Quanto aos documentos do PCP, no referente às micro, pequenas e médias
empresas, além de ter algumas dúvidas, não considerava que tivessem cabimento na
Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------O membro Filipe Guedes Ramos (PS) reforçou o tinha sido dito por Ofélia Janeiro
na globalidade dos documentos.--------------------------------------------------------------------------Quanto ao documento apresentado pelo PCP sobre o voto de saudação do 25 de
abril, que poderia ser inócuo nos considerandos, caso se cingisse ao momento único no
país e na construção de um Portugal democrático, contudo pretendia salientar três pontos.
Considerava que tinha havido um lapso neste documento, pois onde dizia que pretendia
enviar o voto de saudação e incluía uma intersindical (CGTP), por possível esquecimento
se excluía a UGT, pois esta última também representava os trabalhadores. Neste mesmo
documento, no elogio do trabalho feito pela governação do partido socialista desde 2015,
que o partido comunista tinha tido uma palavra simpática com o governo que tinha apoiado
na Assembleia da República.-------------------------------------------------------------------------------16
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Quando referiam, neste voto de saudação, o investimento no Serviço Nacional de
Saúde, sendo esta uma instituição proposta por António Arnaut, relembrou que o governo
do PS, quando tomou posse em 2015 tinha encontrado um Sistema de Saúde muito
debilitado e o que tinha sido feito desde 2015 até 2009 tinha sido a contratação de quase
quinze mil profissionais, dos quais quatro mil eram médicos, cinco mil e seiscentos
enfermeiros e sete mil técnicos de diagnóstico, com investimentos superiores a mil e
quinhentos milhões de euros e pagamentos em dívida acumulada de quinhentos e
cinquenta milhões, mostrando assim o grande investimento e importância dada pelo PS
ao Serviço Nacional de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------No que respeita à recomendação do PCP sobre as medidas necessárias às micro
e pequenas empresas, tal como Ofélia Janeiro, também não percebia porque vinha esta
recomendação a uma Assembleia de Freguesia. Acrescentou que o PCP falava em criar
uma rede de contacto para agilizar as orientações e os esclarecimentos destas medidas,
mas que existia uma instituição chamada IAPMEI que fazia este trabalho, não percebendo
a rede de contacto falada.-----------------------------------------------------------------------------------Sobre a proposta do CDS sobre segurança, concorda que o documento fosse
votado por pontos e considera que deveria de haver um apoio aos órgãos de polícia e um
requerimento para que a PSP tivesse um maior número de efetivos, em vez de contratar
um guarda-noturno, tendo a PSP um papel meritório no que respeita à segurança e que
deveria ser incentivado. -------------------------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) começou por questionar o Presidente do
Executivo quando teria uma data de conclusão do processo de escolha do símbolo da
heráldica da Junta de Freguesia, uma vez terminados os trabalhos da respetiva Comissão
e entregue toda a documentação, estaria o assunto na mão do Executivo da Junta de
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando à proposta que apresentou, relativamente à adesão da Via CTT, tinha alterado a
escrita e âmbito da sua proposta inicial, recomendando ao Executivo um estudo de
viabilidade. Por um lado o documento pretendia simplificar a parte administrativa das
notificações, do envio de documentos e da garantia da receção da notificação, por outro
lado esta adesão era voluntária, significando que quem não quisesse aderir poderia
continuar a receber em papel e caso o Executivo aderisse poderia haver uma duplicação
de custos. Este era o motivo da proposta ser de viabilidade e não de adesão.---------------17
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Também concordou com a votação por pontos do documento três.--------------------Sobre o documento apresentado pelo CDS sobre a segurança no Areeiro, também
esta era uma preocupação sua, desde há muito tempo. No entanto manifestou alguma
estranheza, pois pensava que o membro do PCP tinha sido criticado por uma proposta
semelhante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) disse que o documento que estavam a presentar
era um requerimento, não estando por isso sujeito à votação, pois estavam a requerer
uma resposta da Junta de Freguesia sobre um documento apresentado em 2018, tendo
esta sido uma proposta apresentada e aprovada.----------------------------------------------------Quanto à diferença da apresentação por parte de CDS e a que tinha sido feita pelo
PCP em dezembro, enquanto o PCP fazia afirmações, o CDS pede que haja
averiguações, pedem dados à PSP que suportem as suas preocupações.--------------------O membro Pedro Folgado (PSD) começou por referir que tinham todo o gosto em
que o PSD se associe ao voto de louvor aos trabalhadores da Junta de Freguesia, pois
tinham sido inexcedíveis neste período de crise vivido por todos, sendo este um justo e
merecido reconhecimento.----------------------------------------------------------------------------------Referiu que não tinha problema em votar favoravelmente o voto de saudação sobre
o 25 de abril e 1º de maio, mas também mostraram estranheza a ausência de uma das
centrais sindicais, certamente por lapso e caso retificasse esse lapso poderia contar com
o voto do PSD.-------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao documento das micro, pequenas e médias empresas não entendia o
âmbito de levar este documento à Assembleia de Freguesia, porque extravasava o âmbito
de intervenção da Junta de Freguesia, mas principalmente pela sua redação, fazendo
mais sentido ser apresentado e debatido na Assembleia da República. Salientou que
existia o IAPMEI, tal como outros organismos com bastante intervenção de apoio às PME,
como por exemplo a AICEP.--------------------------------------------------------------------------------Também apoiava a documento do membro Luís Moreira sobre a caixa postal, tema
para o qual sempre manifestara total disponibilidade em receber a documentação por email.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao requerimento do CDS sobre a segurança, questionou se haveria um
requerimento e uma recomendação, sendo apenas esta última votada. Após este
esclarecimento pediu que o documento fosse votado ponto por ponto pois tinha algumas
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dúvidas sobre a contratação do guarda-noturno e como se processaria, bem como sobre
a questão da videovigilância, sendo esta última uma dúvida jurídica.---------------------------Aproveitou para relembrar a moção apresentada pela PCP na última Assembleia
de Freguesia, recordando que a discórdia não tinha sido da moção em si, mas dos erros
factuais que a mesma apresentava. Acrescentou que a forma como essa moção estava
redigida tinha afirmações não comprovadas. Disse que tinham feito um esforço na
Conferência de Líderes prévia de chegar a um entendimento que não tinha sido possível.
Nunca tinha deixado de reconhecer as questões de segurança, mas se as vão debater e
referir-se a elas convinha que fossem os mais factuais, corretos e isentos possíveis.------O membro Jorge Oliveira (CDS) pediu a palavra para esclarecer que apenas
existia um documento, pois o documento que dizia recomendação, um anexo ao
requerimento, pedindo, este último, uma resposta à recomendação aprovada, em
Assembleia de Freguesia, em 2018.----------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) disse que em relação ao voto de louvor, que se
todos votassem favoravelmente associava-se ao mesmo. Contudo mostrou estranheza de
nenhum outro político se ter lembrado de fazer esse voto de louvor.----------------------------Quanto à saudação do 25 de abril, aceitava a presença da UGT neste voto de
saudação, questionando se a UGT também fazia parte da Comissão das Comemorações
do 25 de abril.---------------------------------------------------------------------------------------------------Corrigiu o membro Filipe Guedes Ramos sobre o que este tinha dito das palavras do CDS
na reunião de 5 de dezembro, pois quem tinha falado do documento ser populista e
securitário não tinha sido o CDS, até porque este se tinha abstido nesse documento,
sendo essa afirmação de um elemento do PS que tinha estado presente nessa reunião.-Afirmou que não encontrava o elogio que o PCP fazia no requerimento. Leu o
parágrafo que tinha sido referido e afirmou que não dizia que tinha sido feito pelo PS,
tendo acrescentado que se não fosse por iniciativa do PCP não haveria governo PS.-----No que respeita ao investimento do Serviço Nacional de Saúde, começou por
responder de forma irónica, tendo posteriormente referido que era preciso ter em atenção
o que diziam os organismos sindicais e as ordens quanto à situação que se tinha vivido
no SNS com a necessidade de colocar milhares de trabalhadores, exigindo-se, agora, que
estes passassem a contrato definitivo.--------------------------------------------------------------------
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Apresentou algumas dúvidas quanto ao documento do CDS sobre a segurança.
Acompanhavam todas as propostas, e caso necessitem fazem uma declaração de voto,
promovendo o reforço de pessoas e bens na Freguesia, desde que não contrariem direitos
e garantias previstas na Constituição. Discordavam com a questão da videovigilância por
ser uma questão de legalidade duvidosa e por considerar que a melhor estratégia de
segurança passava pela promoção de uma política de policiamento de proximidade.------No que concerne às recomendações das medidas necessárias e urgentes de apoio
às micro, pequenas e médias empresas e que estas medidas eram dirigidas ao governo
e não ao Executivo da Junta de Freguesia. Contudo considera que a recomendação fará
sentido, pois se se falasse com os empresários da Freguesia sabiam a situação em que
estes se encontravam, contando, também, o número de portas de estabelecimentos
comerciais que estão encerradas. Justificou assim a apresentação da recomendação.---Sobre o requerimento de contrato de prestação de serviços que ia apresentar sobre
este período de pandemia, questionando o Executivo da Junta de Freguesia se tinham
mantido os contratos de prestação de serviços, enumerando nesse documento locais
onde estes prestavam esse serviço.----------------------------------------------------------------------Por último referiu a última recomendação que apresentavam, de apoio à população
de sem-abrigo na Freguesia, fazendo várias considerações, sendo a inicial sobre o direito
à habitação e o panorama de carência económica e de emergência habitacional que se
tinha agravado com a crise pandémica, sobre o número de agregados familiares que
tinham deixado de ter lar, com recurso ao acolhimento noturno e de apoio diário na área
da alimentação, levando os serviços de apoio ao sem-abrigo a terem muita dificuldade em
dar resposta a todas as carências.------------------------------------------------------------------------Acrescentou que o Pavilhão do Casal Vistoso estaria a ser usado como centro de
acolhimento tendo um aumento de visibilidade por parte dos fregueses, havendo o perigo
de estigmatização de quem o frequenta, pois eram associados à insegurança que se
manifestava. Contudo adicionou que a insegurança na Freguesia era anterior a esta
situação e que a 5 de dezembro o PCP tinha apresentado uma recomendação que tinha
sido reprovada pelos grupos políticos do PS e PSD, pedindo, este último, a apresentação
de um quadro estatístico onde explanasse o que estaria a acontecer na Freguesia e a
bancada do PS tinha reprovado dizendo que era populista e securitário. Em janeiro, o Sr.
Presidente da Junta de Freguesia tinha sido obrigado a responder a pedidos feitos pela
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comunicação social sobre a situação da insegurança no Areeiro, lendo algumas citações.
Disse que quem tinha “dado um tiro nos pés” tinha sido o PS e o PSD.------------------------Referiu que a um de maio tinha feito um pedido de informação ao Sr. Presidente da
Junta de Freguesia, onde apresentava três pontos. No primeiro ponto quais as medidas
tomadas, desde final de 2019 até final de fevereiro de 2020, para enfrentar a situação de
insegurança denunciada por moradores e comerciantes da Freguesia. No ponto dois, as
conclusões da reunião de 18 de maio, entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o Sr.
Superintendente da PSP do Comando Metropolitano de Lisboa e em terceiro as medidas
implementadas, a curto prazo, para combater a situação de insegurança e restabelecer a
confiança de moradores e comerciantes da Freguesia.---------------------------------------------Terminou dizendo que, passado um mês, não tinham tido qualquer resposta e que
no dia anterior em contacto com comerciantes do Bairro dos Atores tinham sido
confrontados com algumas informações sobre assaltos que tinham acontecido naquele
bairro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Pedro Folgado (PSD) pediu a palavra para esclarecer o eleito pela
PCP que nunca tinha pedido nenhum quadro estatístico numa Assembleia de Freguesia
quando à moção apresentada na sessão anterior. O que pediu foi rigor nas afirmações
proferidas e que, à data, a onda de assaltos que era referida e a insegurança na Freguesia,
pois não existiam dados objetivos que consubstanciassem essas afirmações. Acrescentou
que o membro Rui Oliveira não tinha estado presente nessa Assembleia nem na
Conferência de Líderes que tinha antecedido essa Assembleia, onde tinha manifestado
total abertura para, junto com o eleito do PCP, chegarem a uma redação de consenso e
de entendimento sobre a questão, pois todos consideravam que a segurança deveria ser
uma preocupação fundamental de qualquer eleito local. Recordou que o representante do
PCP nessa reunião tinha dado o seu acordo de princípio a essa solução de entendimento
e que surpreendentemente, na Assembleia seguinte tinha apresentado o documento
inicial, não tendo, portanto, outra alternativa senão votar contra.---------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, concedeu
mais um minuto à bancada do PS por este ter solicitado o direito de resposta, mesmo
tendo ultrapassado o seu tempo estipulado.-----------------------------------------------------------O membro Filipe Guedes Ramos (PS) exerceu o direito de resposta dizendo que
Rui Oliveira tinha dito não haver uma referência à questão do SNS, tendo lido o primeiro
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parágrafo da página dois do voto de saudação do 25 de abril, tendo explicado que o que
tinha dito, reafirmando que o investimento existia, mas que afirmar-se que não estava
nada escrito neste voto não seria correto. Voltou a questionar se o PCP aceitava colocar
a UGT neste voto de saudação e por este tinha dito que a UGT não fazia parte das
Comissões promotoras das Comemorações Populares do 25 de abril, e que de facto não
fazia, e que se esse era o entendimento do PCP, então deveria de estar mais de quinze
entidades, pois essa Comissão Promotora não era exclusiva da CGTP, considerando que
a UGT era uma central sindical com igualdade de relevância da CGTP no panorama
português, fazendo parte da concertação social e de todas as negociações dos
trabalhadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) disse que tinha sido claro em que não havia
nenhuma objeção em integrar a UGT no voto de saudação. Também disse que as
propostas apresentadas eram do PCP, estando sujeitas às propostas dos outros partidos.
Acrescentou que, quanto ao SNS, não tinham dito que não tinha havido qualquer
investimento, mas que este deveria ser reforçado no presente e no futuro.-------------------Quanto à questão dos dados estatísticos, disse que na altura da apresentação da
moção tinha referido atos de vandalismo, mas que na página três da informação escrita
do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, na entrevista à RTP sobre a insegurança na
Freguesia do Areeiro, estava escrito que o Sr. Presidente tinha falado sobre a onda de
vandalismo, esclarecendo que a Junta de Freguesia estava há mais de dois anos à espera
de uma resposta da PSP à oferta de um carro elétrico. Rui Oliveira, ajuntou que a onda
de vandalismo referido pelo Sr. Presidente da Junta já existia há mais tempo, não
querendo na altura tomar medidas que acautelassem esta questão.----------------------------O membro Pedro Folgado (PSD) sublinhou que uma coisa era falar de uma onda
de insegurança depois dela acontecer, outra seria falar antecipadamente, sendo esta do
domínio da futurologia, tendo sido este o sentido da intervenção do PSD.--------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, encerrou as
intervenções, perguntando ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia se queria intervir
antes de passar à votação dos documentos apresentados.----------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, aproveitou para
dizer ao membro do PS, Ofélia Janeiro, que, quanto aos requerimentos, iria pedir aos
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serviços que o informassem sobre o que estava por responder, pedindo desculpa pela
ausência de resposta.----------------------------------------------------------------------------------------Respondeu a Luís Moreira dizendo que o Brasão estaria na Comissão de Heráldica
para apreciação final, referindo que tinha sido aprovada na Assembleia de dezembro e
enviada em meados de janeiro/fevereiro, não tendo ainda resposta a este documento.---O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, passou assim
à votação dos documentos, reavivando que o documento três e quatro não estavam à
votação e salientando a aceitação da inclusão da UGT no documento sete, tendo esta
sido confirmada por Rui Oliveira.--------------------------------------------------------------------------Relembrou que estavam numa situação virtual, pedindo que o avisassem caso
houvesse algum voto que não tivesse conseguido contabilizar corretamente.----------------O documento um, Proposta de adesão da Junta de Freguesia do Areeiro à Caixa
Postal Eletrónica - Via CTT, foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------Também foi aprovado por unanimidade o documento dois, Recomendação do
membro Luís Moreira (Independente), Desentupimento de Escoamento de Águas
Pluviais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O documento cinco, Recomendação do PCP, Ações de Apoio à População SemAbrigo da Freguesia, foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------No documento seis, Voto de Louvor do PCP aos Trabalhadores da Junta de Freguesia
do Areeiro, também foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------O documento sete Voto de saudação do PCP ao 46º aniversário da revolução 25
de abril de 1974 e ao 120º aniversário do 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores,
foi aprovado por maioria, com a abstenção o PSD e de um elemento do PS, tendo
registado o pedido de declaração de voto dos membros Pedro Folgado e Filipe Guedes
Ramos respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------O documento oito, Contrato de Prestação de Serviços Covid-19, Requerimento
proposto pelo PCP, não podendo ser votado por ser um Requerimento, questionando ao
PCP se queria alterar o tipo de documento para uma Proposta, estando o membro Rui
Oliveira de acordo com a recomendação do Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia, passando a constar Proposta onde constava Requerimento.----------------------Esclareceu o membro Pedro Folgado que o documento propunha uma informação
por parte do Executivo sobre as questões apresentadas.------------------------------------------23
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O membro Rui Oliveira (PCP) afirmou que seria um pedido de esclarecimento à
Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, informou que,
assim sendo, bastava este ser apresentado na Assembleia ou em qualquer outro dia à
Junta de Freguesia e ao seu Executivo, não havendo necessidade de uma votação. -----O membro Rui Oliveira (PCP) disse que, não podendo ser votada, voltaria a ser
apresentada como pedido de informação, esperando que o Executivo da Junta de
Freguesia respondesse mais rápido do que tem feito sobre a situação de insegurança. --O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia informou Rui Oliveira que o
documento já estava apresentado, estando o Sr. Presidente da Junta de Freguesia
vinculado ao dever da sua resposta.---------------------------------------------------------------------O documento nove, recomendação do PCP sobre Medidas necessárias e urgentes de
apoio às micro, pequenas e médias empresas, foi rejeitado com os votos contra do PS e
do CDS, abstenção do PSD e do membro Independente, Luis Moreira, e um voto a favor
do PCP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu por terminado o período antes da ordem do dia. Referiu que se os trabalhos tivessem
começado às vinte horas, tinha projetado com o Sr. Presidente fazer-se um intervalo, mas
dado o atraso da hora propôs que continuassem os trabalhos, tendo verificado a anuição
de muitos dos presentes. Passou, então a palavra ao membro Pedro Folgado para a sua
declaração de voto.-------------------------------------------------------------------------------------------O membro Pedro Folgado (PSD) referiu que a sua Declaração de Voto para
sublinhar que o grupo político do PSD nada tinha contra estas duas importantes datas,
mas que o documento apresentado pelo PCP era pouco abrangente de modo a conseguir
o apoio de outras possibilidades. Também mencionou que se tinha existido alguma
recuperação de direitos nos últimos quatro anos, seria porque nos quatro anos anteriores
alguém tinha trabalhado muito em prol do país para o recuperar do estado em que o tinha
recebido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Filipe Guedes Ramos (PS) também no âmbito de Declaração de Voto
começou por subscrever a parte inicial proferida por Pedro Folgado referente à data do 25
de abril, associando-se o PS à memória e à persecução dos objetivos do que tinha sido o
25 de abril de 1974. Acrescentou que não tinha votado favoravelmente este Voto de
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Saudação pela abrangência dos seus considerandos e pelas imprecisões que tinha
apontado na intervenção que tinha feito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, passou ao
período da Ordem do Dia, com oito pontos, sendo o Primeiro Autorizar a Adenda ao
Contrato de Delegação de Competências na Freguesia do Areeiro (Contrato nº.
4/UCT/DRJF/2019).-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia começou por dizer que era um tema
recorrente e que era conhecido por toda a Assembleia, pelo menos em traços gerais.
Disse que este Contrato de Competências vinha sobrepor-se nas escolas básicas em que
o Apoio à família, dizendo que a CML transferia a verba para a Junta e esta diretamente
para a Associação de Pais, pelo mesmo valor.--------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra disse que o Sr. Presidente estava
a referir-se a outro contrato e não ao contrato número quatro.------------------------------------Com a autorização do Sr. Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que este
contrato tinha sido aprovado no ano anterior. Com este contrato já tinham recebido
seiscentos mil euros, estando previsto receber até um milhão e meio de euros. Disse que
era uma pequena adenda que tornava este contrato mais flexível, abrangendo, agora, as
novas competências da Junta de Freguesia, permitindo que fosse usado para despesas
correntes, de acordo com a CML, diferente do contrato inicial, onde apenas estava previsto
o uso para investimentos.-----------------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) fez um pedido de esclarecimento relativo ao ponto
um, da cláusula sexta da adenda que se refere ao valor total a ser transferido “um milhão,
quinhentos e cinquenta mil euros que deverá ser utilizado para o exercício de
competências e realização das intervenções objeto do presente contrato”. Referiu-se, de
seguida, ao ponto 6 da mesma cláusula, que esclarece quais as despesas elegíveis e que
deverão ser utilizadas na requalificação de equipamentos e espaços públicos. De acordo
com os pontos anteriores, solicitou ao Executivo da Junta que esclareça a Assembleia
sobre quais serão as intervenções previstas, objeto da presente Adenda, de modo a que,
na posse de todos os dados, se possa votar em consciência a proposta apresentada.----O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra referiu que já tinham alguns
projetos e que já tinham sido aprovados pela CML, tendo acrescentado que sempre que
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queriam fazer alguma intervenção por parte deste contrato tinham de pedir um parecer à
CML. Referenciou que as intervenções seriam na Creche, no parque infantil da Alameda,
que iam por uma rega inteligente no Jardim Fernando Pessa e no Jardim da Alameda e
tinham feito um melhoramento do parque desportivo do Jardim Fernando Pessa.----------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, acrescentou
que também iriam fazer várias intervenções de âmbito geral que ainda não estariam bem
delineadas, como a Escola Segura e o Bairro Seguro e a mobilidade.--------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) fez um pedido de esclarecimento quanto à
redação do ponto três da sexta cláusula, dizendo que não percebia se tinham de usar as
verbas até trinta porcento ou tinha de ultrapassar, considerando que a redação não seria
clara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da cláusula dez, referia na alínea a), até vinte e cinco porcento,
inclusive, na alínea b) passava de vinte e seis a cinquenta porcento inclusive e na alínea
c) a partir de cinquenta e um porcento inclusive, mas parecia haver dois pontos
percentuais que não estariam regulados, entre os vinte e cinco e vinte e seis porcento e
entre os cinquenta e os cinquenta e um porcento.----------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, explicou que
no ponto três, se a Junta de Freguesia não apresentar os documentos justificativos das
despesas, pois no pedido feito à CML faziam uma apresentação da obra, apresentando
toda a documentação técnica, como projetos e pareceres, e caso nessa altura ainda não
se saiba o valor real, poderiam fazer uma proposta de valor orçamental estimativo do valor
da obra. Com a conclusão da obra precisavam de apresentar os documentos que
justificassem as despesas feitas e caso não o fizessem, seria deduzido trinta porcento ao
valor que estava previsto para a referida despesa. --------------------------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) mencionou que o que estava escrito não era
claro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às alíneas a), b) e c), o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu
que era até vinte e cinco e que após vinte e cinco viria os vinte e seis porcento.------------O membro Pedro Folgado (PSD) ajudou, explicando que neste contrato eram,
apenas, contemplados os valores nominais, sem casas decimais, estando assim todos
cobertos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O membro Rui Oliveira (PCP) disse que não tinha o mesmo entendimento
relativamente ao ponto três da cláusula seis, considerando que a Junta tinha de entregar
documentos comprovativos até trinta porcento do valor geral dos recursos financeiros da
obra até trinta de junho, sendo esta a obrigação da Junta de Freguesia.----------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia mencionou que a apresentação não seria
até trinta de junho. Explicou que tinham de enviar para a CML todos os pedidos que
fossem englobados neste período, como é o caso de todos os projetos de obra e que já
tinham apresentados os documentos com os valores alancado para estar obras e era
sobre estas obras que teriam de receber menos ou eram penalizados, caso não tivessem
apresentado esses documentos. -------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) constatou que continuou a não ficar totalmente
esclarecido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, disse que até
vinte de junho tinham de entregar os projetos e os orçamentos das obras, mas como não
tinha sido possível devido à pandemia, tinham entregado as propostas em valores
estimados e as verbas eram calculadas a partir desses mesmos valores. Se
posteriormente não apresentarem os justificativos das despesas é que poderiam, ou não,
ser penalizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhum pedido de palavra, o Sr. Presidente da Assembleia
de Freguesia passou à votação da autorização da adenda ao Contrato de Delegação de
Competências. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia pediu desculpa pela interrupção,
acrescentando que este contrato já estava previsto há muito tempo e tinha sido adiado
devido à pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, continuou
dizendo que, como todos sabiam, os processos de votação não poderiam ser
interrompidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Começou, então a votação, tendo sido a Autorização da Adenda aprovada por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------Passou ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, Autorizar o Contrato de Delegação
de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia do Areeiro no âmbito do
Desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família e da Componente de
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Apoio à Família – Escolas Básicas (Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo): António José de
Almeida e São João de Deus. -----------------------------------------------------------------------------A Vogal Patrícia Brito Leitão disse que iria juntar a apresentação do ponto dois e
três para ser mais percetível. Explicou que as atividades de apoio à família eram antes e
depois das aulas, as AAAF (Atividades de apoio à família) referiam-se a atividades de
Jardim de Infância e as CAF (Componente de apoio à família) do primeiro ciclo e que
quem tinha a competência destas atividades, até este ano era a CML que delegava essa
competência sob candidatura, na Junta de Freguesia ou numa Associação, uma IPSS, ou
seja, qualquer organismo que se candidatasse. No caso do Agrupamento de Escolas
Filipa de Lencastre, desde 2013 que tinha sido a Associação de pais que tinha essa
competência, gerindo tanto das AAAF’s como os CAF’s, tendo a Junta, em 2013, falado
com as escolas e os pais e considerando que as atividades eram bem geridas. Contudo,
no início deste ano letivo, a CML decidiu passar a competência das AAAF’s e dos CAF’s
para as vinte e quatro Juntas e estas é que poderiam delegar, caso entendesse, a alguma
Associação. Acrescentou que tinha havido um atraso por parte da CML que tinha tomado
esta decisão em dezembro, não estando relacionado com a pandemia. Disse o assunto
tinha sido debatido em reuniões de Câmara e de Assembleia Municipal, com intervenções
de Juntas e pedidos de Juntas, pois as verbas estavam muito atrasadas. Afirmou que as
Juntas não poderiam transferir o dinheiro para a Associação sem um protocolo e estes
estavam demorados, tendo estes chegado para a Assembleia de abril, mas com a
pandemia e a suspensão das Assembleias de Freguesia tinha havido a necessidade da
CML transferir essas verbas para a Junta de Freguesia e esta para a Associação de Pais,
de forma a assegurar as atividades e os pagamentos dos funcionários dos AAAF’s e
CAF’s. Ou seja tinha havido um atraso por parte da CML e com a pandemia tinha ficado
para junho, tendo o protocolo já sido executado. -----------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia afirmou que desta forma tinha sido
apresentados os pontos dois e três da ordem de trabalhos, sendo o ponto três Autorizar a
Ratificação do Protocolo de Componente de Apoio à Família – Ano Letivo 2019/2020 entre
a Freguesia do Areeiro, o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre e a Associação
de Pais do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre.--------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP), sobre o ponto dois, a deliberação cento e doze de
2020 e de acordo com o ponto dois da cláusula quinta (Recursos Financeiros) e do
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previsto na cláusula sexta, Obrigações da Freguesia, e da cláusula sétima, Obrigações
adicionais da Freguesia, questionou se a Junta de Freguesia considerava que a verba
atribuída às referidas escolas, que integram o Agrupamento de Escolas D. Filipa de
Lencastre, assegurava os serviços previstos no contrato.------------------------------------------Também questionou se a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas D.
Escola Filipa de Lencastre aplica sempre os valores máximos de comparticipação a
suportar pelas famílias previstos no anexo um ou, tal como se deduzia no articulado do
anexo, aplicava valores diferenciados, inferiores ao valor máximo da tabela consoante os
recursos financeiros das famílias ou se está impedida de o fazer como parece constar da
leitura do ponto 4 da Cláusula oitava (comparticipação financeira das famílias).-------------Sabendo que poderia estar desadequado devido ao atraso a que tinha chegado a
proposta, questionou se sabiam se a entidade executora podia reduzir ou isentar de
pagamento as famílias que se encontrassem em situações difíceis, como desemprego,
doença prolongada do progenitor ou de situações de calamidade pública, tal como se
verificava devido à pandemia. -----------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três, na alínea c) da 4.ª cláusula, Obrigações da entidade
executora, neste caso, a Associação de Pais, as alíneas d) e j) da 3.ª cláusula, Obrigações
do agrupamento, e após a leitura destas alíneas, pediu que a Junta de Freguesia
esclarecesse se era a Associação de Pais que contratava os monitores necessários para
o cumprimento das funções previstas no protocolo, ao docente a quem eram atribuídas as
funções de supervisão e acompanhamento da CAF, se a Junta de Freguesia sabia se
eram pagas horas extraordinárias, ou se as horas atribuídas estavam incluídas na
componente letiva.--------------------------------------------------------------------------------------------A Vogal Patrícia Brito Leitão referiu que, pelo que lhe era transmitido pela escola
e pela Associação de Pais, o valor da verba atribuída tinha sido suficiente.-------------------Os valores pagos pelas famílias eram de acordo com o escalão da Ação Social
Escolar, não sendo os valores máximos, havendo casos onde as crianças tinham ficado
isentas de pagamento.---------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao docente, se lhe eram pagas as horas extraordinárias ou se estavam
incluídas na componente letiva, são sabia responder, mas que iria ter, no dia seguinte,
uma reunião na escola e iria informar-se, podendo, posteriormente, responder por e-mail.
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No que respeita à contratação dos técnicos, monitores e funcionários, afirmou que
era a entidade promotora que os contratava e pagava.---------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, apelou à não
existência de diálogo, considerando que a questão tinha sido esclarecida. Não havendo
mais nenhum pedido de palavra, passou à deliberação do ponto dois e separadamente a
deliberação no ponto três.-----------------------------------------------------------------------------------O Ponto Dois, Autorizar o Contrato de Delegação de Competências entre o
Município de Lisboa e a Freguesia do Areeiro no âmbito do Desenvolvimento das
Atividades de Animação e de Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família –
Escolas Básicas (Educação Pré-Escolar e 1º. Ciclo): António José de Almeida e São João
de Deus, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------O Ponto Três, Autorizar a Ratificação do Protocolo de Componente de Apoio à
Família – Ano Letivo 2019/2020 entre a Freguesia do Areeiro, o Agrupamento de Escolas
D. Filipa de Lencastre e a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas D. Filipa de
Lencastre, também aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------De seguida passou ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos, Autorizar a
Ratificação Protocolo para Cedência de Veículo à Polícia de Segurança Pública, dando
palavra ao Executivo da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, apresentou o
tema dizendo que estavam todos de parabéns. Referiu que tinha sido uma sugestão de
Ofélia Janeiro, com início do mandato e que estava na fase final, não tendo sido fácil a
aquisição do veículo. Foi necessário que correspondesse a determinados requisitos
exigidos pela Polícia, tendo a caracterização terminada no dia anterior a esta assembleia,
já estando na garagem da Polícia, faltando, apenas fazer o protocolo com esta entidade.O membro Ofélia janeiro (PS) começou por dizer que estava muito satisfeita com
esta aquisição, bem como toda a sua bancada, e que esta proposta tinha sido feita em
2017 para o Orçamento de 2018. Passados estes três anos a única coisa que poderiam
criticar era que só agora se concretizasse, compreendendo ter havido algumas
dificuldades em fazê-lo. Consideram que se a concretização tivesse ter sido mais
atempada, poderia ter tido um maior impacto na sensação de segurança dos fregueses e
na dissuasão de alguma criminalidade que se poderá ter instalado, tendo em conta o
momento atual. Acrescentou que desde dezembro, segundo alguns relatos, tinha
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aumentado a criminalidade na Freguesia, mas que deverá estar associada à situação de
pandemia e às condicionantes causadas na Freguesia e em todo o país. Apesar disse,
estavam satisfeitos e ansiosos por ver a viatura a circular no Areeiro. -------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para esclarecer que após
o começo do processo, no início de 2018 começaram por contactar os serviços da PSP
manifestando interesse em adquirir um viatura a favor dos mesmos. Acrescentou que na
entrevista dada à comunicação social no final do ano anterior, tinha tido um desabafo
sobre a falta de equipamento e de meios da PSP, dizendo que queriam dar uma viatura à
PSP e estavam há um ano e meio à espera. Afirmou, num tom de brincadeira, que a
Polícia devia ter ouvido a entrevista e que a partir desse momento houve um
desenvolvimento da situação, tendo a PSP pedido desculpa e que tinham estado a
analisar o projeto e a minuta de contrato. Começaram por ver uma marca de viatura, mas
esta tinha deixado de ser fabricada, precisando de procurar outra com todas as
características que eram necessárias, tendo dificultado um pouco o processo. O
aparecimento da pandemia também tinha sido um causador do atraso deste processo,
não sendo por falta de vontade e empenho da Junta de Freguesia. ----------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) começou por referir que também estavam
satisfeitos com a aquisição da viatura, mas precisavam de alguns esclarecimentos.-------Em primeiro lugar, se tinha sido por decisão da Junta de Freguesia ou imposição
da PSP que no protocolo fosse usada, propositadamente, a palavra “preferencialmente”
quando se pretendia referir à esquadra a que se tinha cedido o veículo, no caso a décima
segunda esquadra da PSP das Olaias ou a área geográfica em que exercerá a sua função.
Ficava, na opinião da sua bancada, a possibilidade do veículo adquirido pela Junta de
Freguesia do Areeiro, com dinheiro retirado do seu orçamento, passar a aprestar serviços
para qualquer outra esquadra da área do Município. No entendimento do PCP se deveria
ter escrito com clareza que o veículo seria para utilização da esquadra da PSP das Olaias
e atuação na respetiva área de intervenção, prevendo-se que em situações excecionais,
ouvida a Junta de Freguesia, a viatura pudesse ser dispensada a outra entidade que não
a décima segunda esquadra. Também questionou se, na carroçaria do veículo, iria haver
alguma referência à Junta de Freguesia, pois na 6.ª cláusula não era dito nada sobre o
assunto, sendo esta uma viatura da Junta ao serviço da PSP. ------------------------------------
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No ponto dois da cláusula 1.ª dava-se destaque à utilização da viatura no programa
Escola Segura, mas na cláusula 3.ª e 4.ª não existia qualquer referência a este programa.
Questionou a Junta de Freguesia, se era sua intenção, no futuro, continuar a
recorrer ao orçamento da Freguesia para minorar ou solucionar problemas que seriam da
competência do governo, neste caso, do Ministério da Administração Interna.---------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, sugeriu que a
resposta fosse dada pelo Vogal Rudolfo de Castro Pimenta.--------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta começou por referir que a escolha do
vocábulo da palavra “preferencialmente” prendia-se com o facto da área geográfica
coberta pela PSP das Olaias compreender o Areeiro e o Beato, sendo esta uma condição
imposta pela PSP, tendo a Junta compreendido a situação. Quando colocavam a palavra
”preferencialmente”, apesar da área coberta compreender duas Freguesias, uma vez que
a viatura tinha sido cedida e propriedade da Junta de Freguesia do Areeiro, que a sua
maior ação seria na área coberta por esta esquadra.------------------------------------------------Informou que a menção à Junta de Freguesia da Carroçaria estava prevista no vinil,
constando que tinha sido uma viatura cedida pela Junta de Freguesia do Areeiro.
Acrescentou quem tal como tinha dito Rui Oliveira, esta seria uma competência do Estado
Central, do Ministério da Administração Interna, mas com os constrangimentos financeiros
das forças e serviços de segurança, havendo o procedente de outos Municípios e Juntas
de Freguesia, tinham entendido que havendo uma colisão de direitos, neste caso entre a
necessidade de garantir os meios necessários à PSP para exercer a função de garantir a
segurança dos cidadãos. Afirmou que tinham entendido que a Junta de Freguesia deveria
suprir esta lacuna, atendendo a um bem jurídico maior. -------------------------------------------Sobre a questão da Escola Segura, referiu que esta viatura seria usada no patrulhamento
como nos programas especiais da PSP e que também tinham sede nesta esquadra, sendo
a Escola Segura um exemplo e por esse motivo não constar posteriormente na cláusula
3.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP), a pedido do Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia, que ainda faltava responder à questão que se seria intensão da Junta de
Freguesia, no futuro, retirar verbas para suprir dificuldades e problemas que cabiam ao
governo central. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta referiu que este protocolo se referia a uma
necessidade específica, a segurança dos cidadãos, não pretendendo substituir-se às
competências do Estado Central, mas em casos de grande necessidade como esta e de
forma excecional, dado a relevância da segurança para os cidadãos, sendo este um tema
consensual por todas as forças políticas, a Junta de Freguesia tinha decidido assumir o
ónus, a ação da Junta cingir-se-á ao protocolo proposto á retificação da Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, pediu a palavra
dizendo que a pergunta colocada pelo membro Rui Oliveira era dúbia, insinuava que
estavam a usurpar os deveres do Estado do Governo Central. Mas como órgão de
proximidade deveriam estar preocupados com os concidadãos da Freguesia do Areeiro,
neste caso, devido à gestão cuidadosa que tinham ao longo dos anos, nos vários
mandatos, permitia que conseguissem, de uma proposta do PS à Assembleia de
Freguesia, suprimir esta necessidade, favorecendo os fregueses do Areeiro.----------------O membro Filipe Guedes Ramos (PS) começou por dizer que não ia falar da
bondade da medida, proposta feita pela sua bancada à qual o Executivo tinha escolhido
corretamente, mas pretendia colocar uma questão, que também tinha sido colocada pelo
membro do PCP no que respeita à imposição deste contrato, tal como está, ou se tinha
sido alvo de negociação por parte da Junta de Freguesia do Areeiro ou se tinha sido
imposto da forma como estava escrito pela PSP.-----------------------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta respondeu todos os contratos outorgados
pela Junta de Freguesia do Areeiro eram negociados, não havendo nenhuma imposição.
A única imposição, neste caso, prendia-se com a área geográfica pela área de ação da
décima segunda esquadra da PSP. ----------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) disse que o PCP iria votar favoravelmente este
protocolo, no entanto se se atendesse a todas as necessidades da esquadra das Olaias,
a Junta de Freguesia tinha de comprar muitos carros todos os anos, caso o Estado Central
não fizesse nada. Acrescentou que era lamentável que a Junta de Freguesia tivesse de
reparar autoclismos, imprimir documentos, resolver a questão da água quente, tendo a
Junta de intervir numa esquadra do Ministério da Administração Interna, fazendo o que
não era da sua inteira competência. No entanto louvava a intervenção da Junta, não tendo
nada a apontar, precisando de dar conhecimento ao Governo Central. Acrescentou, ainda,
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que a localização da esquadra era degradante, pois estas instalações precisavam de estar
protegidas com gradeamento de metal. -----------------------------------------------------------------O membro Filipe Guedes Ramos (PS) reafirmou que a questão que tinha
colocado e que se prendia com o contrato era, mesmo, para ouvir o que tinha respondido
o Vogal Rudolfo de Castro Pimenta. Pois se o contrato tinha sido negociado por ambas as
partes, não estando a referir-se ao termo “preferencialmente” que poderá lavar a várias
interpretações, mas todo o contrato, como por exemplo a cláusula 3.ª, onde os objetivos
a cumprir neste contrato eram de tal forma vagos que poderiam significar “tudo ou nada”,
Acrescentou que poderia levar-se ao extremo em que a PSP, por falta de efetivos, o
veículo estivesse parado. Questionou porque não tinha sido incluída uma cláusula de
operacionalidade mínima, precisando o veículo fazer um determinado número de horas
anuais ou mensais. Sabe que a Junta de Freguesia não tinha competência para definir o
âmbito de organização da PSP, mas que fazer este investimento avultado, pois além do
carro também tinha sido comprado uma estação de carregamento, como estava descrito
na proposta, deveria ter sido melhor acautelado na redação do protocolo. Ou seja, “in
extremis” poderiam ter um veículo caracterizado, com o logótipo da Junta de Freguesia a
efetuar patrulhamentos em Alcântara, não tendo nada contra, considera que o contrato
deverá estar melhor acautelado o requisito de servir preferencialmente e primordialmente
a Freguesia do Areeiro. No entanto, com requisição, que competia ao Executivo da Junta,
deveria requerer quer do Conselho Municipal de Segurança, quer nas reuniões com o
Ministério da Administração Interna, nas reuniões com a COMETLIS (Comando
Metropolitano de Lisboa da PSP), sabendo que era feito pelo Sr. presidente da Junta de
Freguesia, era necessário um reforço de efetivos, pois caso contrário, um veículo não
resolverá os problemas existentes na Freguesia. ----------------------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta pediu a palavra para esclarecer que não se
poderia reclamar que a Junta de Freguesia do Areeiro tinha um papel mais interventivo
numa área de ação tão relevante para os fregueses e por outro lado impor que a Junta de
Freguesia do Areeiro, através de um meio contratual, imponha os termos de
operacionalidade de uma força de segurança. Realçou que o que estava em causa era a
cedência de uma viatura à PSP, que era e continuaria a ser propriedade da Junta de
Freguesia do Areeiro. Pelo relato que tinham da falta de recursos humanos e materiais
naquela esquadra, não sendo caso único no país, não poderiam impor condicionantes de
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mobilidade interna da PSP. Referiu que o que estava em causa era um protocolo, que
espera ser ratificado na Assembleia de Freguesia, que resultava de um acordo de boas
vontades. Por um lado a Junta de Freguesia o Areeiro contribuía com as suas próprias
dispensas para contribuir para a resolução de um problema que se tinha agravado nos
últimos tempos, tendo sido um acordo que agradava as duas partes. Não concordava que
a cláusula 3.ª fosse vaga, mas que era abrangente o suficiente para comportar questões
operacionais que se poderiam colocar mais tarde, não considerando necessário levar,
posteriormente, à Assembleia de Freguesia questões de pormenor. Contudo disse que
estava garantido que a utilização do veículo seria para ser feita na área geográfica da
Freguesia do Areeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, ainda tinha
recebido o pedido de intervenção do membro Luís Moreira, durante o qual dava por
encerrado o período de intervenções.--------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) declarou que subscrevia a chamada de
atenção do membro Filipe Guedes Ramos, mas tinha ficado um pouco desiludido com a
resposta do Vogal Rudolfo de Castro Pimenta, pois o uso preferencial nas Olaias,
comparando a situação com as rubricas “de dez euros” que eram abertas no orçamental
e que davam para tudo. Referiu que a Junta de Freguesia estava a fazer um protocolo
com a PSP para lhes dar um veículo, mas em última análise este veículo era propriedade
da Junta de Freguesia do Areeiro que estaria a fazer policiamento noutro lado, pois era
preferencial nas Olaias, mas não era obrigatório, considerando errado.------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) começou por referir que a viatura elétrica já
estava a ser esperada há vários anos, vindo assegurar a sensação de segurança na área.
A parte da operacionalidade da viatura entregue à décima segunda esquadra que estava
afeta ao Areeiro e Beato. O Beato tinha a mesma área que o Areeiro, sendo provável que
fosse necessário patrulhar esta área, questionando o que aconteceria que se no decurso
da sua atividade houvesse uma avaria ou mesmo que a viatura fosse danificada no Beato,
acrescentando se faria sentido que a Junta de Freguesia do Beato se associasse a este
projeto e partilhar os custos da viatura, bem como os custos operacionais.-------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta deu um exemplo prático para haver uma
melhor compreensão. O veículo propriedade da Junta de Freguesia do Areeiro cedido à
PSP intercetava um veículo suspeito e iniciava uma perseguição. Essa perseguição
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chegava aos limites da Junta de Freguesia do Areeiro e teria de parar, forçosamente, se
estivesse previsto no protocolo que este só poderia ser utilizado na área geográfica. Com
este exemplo pretendeu mostrar que tinha de haver uma abrangência suficiente para se
prever o mínimo de situações.-----------------------------------------------------------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) interpelou dizendo que não era isso que tinha
dito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta ajuntou que tinha aproveitado para dar um
exemplo prático. Mencionou que a proposta da cedência da viatura tinha sido alvo de uma
recomendação feita por forças políticas da Assembleia de Freguesia que tinha sido
acolhida pelo Executivo, nesses termos e para facilitar as negociações e os resultados
práticos de ter uma viatura a patrulhar a Freguesia do Areeiro que já tinha demorado
bastante tempo, como seria se se envolvesse outras forças, como autarquias ou outros
órgãos. Compreendia a observação do membro Jorge Oliveira, mas o que se impunha era
a segurança dos Fregueses do Areeiro, que com este meio, tinham mais uma forma de o
acautelar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Filipe Guedes Ramos (PS), após autorização do Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia como direito de resposta, pois as intervenções já estavam
encerradas, referiu que quando tinha falado da palavra “preferencialmente” não se
aplicava no caso prático que o Vogal Rudolfo de Castro Pimenta tinha referido, pois no
caso de um crime de flagrante delito, a PSP como órgão de polícia criminal não iria travar
o carro na fronteira com outra Junta de Freguesia. O que estava escrita na cláusula era “o
veículo é utilizado preferencialmente pela décima segunda esquadra” interpretando que o
veículo poderia ser usado por outra esquadra da cidade, dizendo também o protocolo que
“preferencialmente realizado um policiamento de proximidade na freguesia do Areeiro”, ou
seja, era preferencial, mas poderia não ser. Concluiu que o contrato, da forma como
estava escrito e compreendendo as reservas apontadas pelo Vogal Rudolfo de Castro
Pimenta quanto à operacionalidade da PSP, deveria ter uma maior salvaguarda no que
são os interesses da Freguesia do Areeiro, especialmente os seus cidadãos, pois era para
isso que o investimento era feito, bem como o âmbito desse protocolo. -----------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, após confirmar
não haver mais pedidos de intervenção, passou à votação do documento, Autorizar a
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Ratificação Protocolo para Cedência de Veículo à Polícia de Segurança Pública, tendo
este sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------Passou ao Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos, Autorizar a Ratificação do
Protocolo ao Aditamento ao Contrato de Delegação de Competências na Freguesia do
Areeiro, no âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa – Agregados Familiares.--O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, apresentou o
tema dizendo que era um protocolo proposto pela CML, aquando da declaração do Estado
de Emergência, considerou que as Juntas eram o órgão com maior capacidade de
proceder ao apoio das famílias e dos moradores da cidade de Lisboa, havendo muitas
Juntas com uma situação financeira débil, entendeu fazer um reforço do FES (Fundo de
Emergência Social) no valor de quarenta mil euros para cada uma das Juntas de
Freguesia da cidade de Lisboa, para fazer face à pandemia, no apoio às famílias na área
da alimentação. ------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) pediu a palavra para um pedido de esclarecimento
à Junta de Freguesia tendo formulado quatro questões: (1) qual o número de agregados
familiares da freguesia que se encontram ao abrigo do Regime extraordinário de apoio
aos agregados familiares no âmbito da pandemia de COVID 19; (2) quantos estão
referenciados em situação de emergência habitacional e quantos em situação de carência
económica emergente; (3) se a freguesia esgotou o Fundo Permanente; (4) se a data de
termo deste regime extraordinário termina no dia 30 do corrente mês ou se foi alargado.A Vogal Patrícia Brito Leitão referiu que não tinha presente o número de famílias
que beneficiavam do regime de apoio extraordinário. Referiu que durante o período da
pandemia Covid-19 tinha diminuído o número de famílias que beneficiavam deste regime,
porque em alguns agregados já existiam membros com trabalho, mas até à data desta
Assembleia de Freguesia, tinham apoiado trezentos e trinta e seis agregados familiares,
que correspondiam a oitocentas e sessenta e três pessoas individuais com apoio alimentar
de emergência. ------------------------------------------------------------------------------------------------Os dados de emergência habitacional não estavam afetos à Junta de Freguesia,
mas apoiavam estes casos pelo fundo de emergência social, pelo protocolo do FES que
tinha sido alargado. Antes da pandemia Covid-19 podiam apoiar cada pessoa ou agregado
até mil euros por ano, em pagamento de renda ou em despesas com consumíveis, mas
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com a pandemia tinha sido alargado até três mil euros por agregado, não tendo os dados
consigo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Afirmou que ainda não se tinha esgotado o fundo permanente e que o prazo do
regime extraordinário continuava até trinta de junho, como estava previsto, pois ainda não
tinham recebido nenhuma indicação da CML para alterar essa data.---------------------------Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, deu o tema como esclarecido, passando
ao período de votação do Ponto Cinco, Autorizar a Ratificação do Protocolo ao
Aditamento ao Contrato de Delegação de Competências na Freguesia do Areeiro, no
âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa – Agregados Familiares, tendo sido
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, iniciou o Sexto
Ponto da Ordem de Trabalhos, Discussão e votação do Relatório de Gestão e Conta de
Gerência 2019, verificando se o Órgão executivo pretendia fazer a apresentação do
documento, interpelando o Sr. Presidente de Junta neste sentido, o qual por sua vez
passou a palavra ao Sr. Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra aceitou a repto, iniciando a
explicação do Relatório de Gestão e Conta de Gerência 2019 afirmando que não houve
surpresas para além do “lucro” de aproximadamente quinhentos e pouco mil euros, devido
a receção de seiscentos mil euros provenientes da CML que ainda não foram utilizados.Agradeceu ao Técnico Oficial de Contas (TOC) e ao Revisor Oficial de Contas
(ROC) pelo excelente trabalho de auditoria ao ano de 2019, realizado em reuniões não
presenciais (via Zoom), devido à situação de pandemia, mantendo as suas exigências. Do
qual apenas resultou uma dúvida do ROC sobre o património da Junta de Freguesia e o
Património da Câmara Municipal, e como deverá ser contabilizado o investimento neste
património, com um investimento da Junta de Freguesia em património da CML ou um
investimento da CML tendo a Junta de Freguesia a responsabilidade de o executar? A
Questão foi encaminhada para a CML, que até à data não tinha respondido. ----------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara agradeceu a
explicação do Órgão Executivo e indagou se Assembleia queria fazer alguma questão,
registando dois pedidos de palavra, Rui Oliveira do PCP e Ofélia Janeiro da Bancada do
PS, deferindo o pedido de Rui Oliveira.------------------------------------------------------------------38
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O membro Rui Oliveira (PCP) informou a sala que a interpelação seria na forma
de pedido de esclarecimento, sobre o saldo de gerência de dois mil dezoito ter sido de
aproximadamente quinhentos e noventa e sete mil euros, sendo que em dois mil e
dezanove foi de um milhão e quase oitenta e dois mil euros, como consta na proposta de
revisão orçamental. O PCP pretende assim ser esclarecido sobre a justificação de nos
dois últimos anos terem transitado um pouco mais de meio milhão de euros para o
exercício dos anos posteriores, refletindo a insuficiente execução orçamental que em dois
mil e dezanove originou uma despesa de apenas sessenta e um porcento da despesa,
sendo que a habitação e reabilitação urbana estava provida com um montante residual de
onze mil e quinhentos euros do qual não se gastou um único cêntimo, com uma execução
orçamental de zero. ------------------------------------------------------------------------------------------Após o enquadramento do pedido de esclarecimento a questão foi sobre a
possibilidade deste valor ser utilizado para no apoio em intervenções de reabilitação e
reparação em habitações para as pessoas carenciadas, ou de remodelações em casa de
pessoa portadora de uma deficiência. Acrescentou ainda que com uma dotação tão baixa
este tipo de intervenções teria um valor expressivo. ------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, perguntou ao
Sr. Tesoureiro se queria avançar com a resposta a esta interpelação ou se pretendia
responder após a intervenção do membro Ofélia Janeiro, tendo o Sr. Tesoureiro solicitada
a resposta imediata.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra referiu que nos anos de dois mil e
dezassete e dois mil e dezoito a conta de gerência tem vindo a diminuir, mas no ano de
dois mil e dezanove tinha aumentado significativamente devido a protocolo com a CML
que foi efetivado no final de junho início de julho com o valor de seiscentos mil euros.
Fazer os projetos, os contratos, pedir as decisões à Câmara demorou um certo tempo. O
investimento de dois mil e dezanove foi baixo, por isso a taxa de execução é baixa, mas
em dois mil e vinte o processo será mais rápido devido ao trabalho efetuado em dois mil
e dezanove, sendo imperativo investir o valor de acordo como protocolo, ou os valores
têm de ser devolvidos à CML.------------------------------------------------------------------------------Sobre a habitação e reabilitação urbana, talvez por falta de divulgação, não têm chegado
pedidos à Junta de Freguesia, por isso o valor não é utilizado.------------------------------------

39

Assembleia de Freguesia do Areeiro
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, após o término
das explicações do Sr. Tesoureiro, solicitou ao Membro Ofélia Janeiro que iniciasse a sua
intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Ofélia Janeiro (PS) recordou que a Bancada do Partido Socialista tem
questionado o órgão executivo sobre o valor do saldo de gerência, aproveitando para
perguntar qual o rendimento anual do dinheiro investido no Banco, mais concretamente
quanto é que este milhão e duzentos ou cem mil euros tinham rendido para a Junta de
Freguesia, ou seja, de que serve ter todo este dinheiro no Banco em detrimento de o
investir na Freguesia do Areeiro.--------------------------------------------------------------------------Sobre a habitação e reabilitação urbana a Bancada do PS no final do ano de 2019 fez
uma proposta para as acessibilidades e muitas das propostas serão possíveis de executar
pela Junta de Freguesia, podendo efetivamente ser este um dos destinos do saldo de
gerência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando Braamcamp,
pediu a palavra para responder ao Membro Ofélia Janeiro e após a anuição do Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, informou que a Junta de
Freguesia do Areeiro nunca deixou de responder às necessidades da Freguesia por
motivos estritamente económicos, apenas para diminuir a despesa. O objetivo foi e será
sempre a boa gestão do dinheiro público. Todas as necessidades que a Freguesia
necessita estão felizmente coberta pelo orçamento disponível para essas atividades e
apoios. A mobilidade na Freguesia do Areeiro através do programa – piso confortável –
está a ser alvo de um estudo conjunto da Junta de Freguesia do Areeiro e da CML, de
onde, previsivelmente até ao final do Verão, sairá o levantamento das necessidades das
Ruas da Freguesia. Estas obras têm sempre de ser em parceria com a CML, nunca podem
ser efetuadas à revelia da Câmara Municipal de Lisboa para evitar duplicação de esforços
e soluções contrárias para o mesmo problema.-------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, às 23 horas e
57 minutos, informou a Assembleia de Freguesia da necessidade de fazer cumprir o
Regimento, e terminar a reunião até ao final do dia, ou seja até à meia-noite, sendo por
isso necessário, chegada esta hora, inquirir todos os participantes sobre a possibilidade
continuar os trabalhos e estender os mesmos para o dia seguinte, tendo de seguida
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entregado a palavra ao membro Rui Oliveira do PCP e de seguida ao membro Maria Ofélia
Janeiro (PS).----------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) afirmou que o PCP não se sentia confortável com
a resposta do órgão executivo sobre a verba de onze mil e quinhentos euros da rubrica
habitação e reabilitação urbana que não tem qualquer expressão por nunca ter sido
procurada pelos fregueses. Para Rui Oliveira a Freguesia tem duas realidades, São João
de Brito onde esta situação não é tão evidente, mas terá o lado da antiga Junta do Alto do
Pina, onde recordou um Bairro que considera como esquecido, o Bairro Portugal Novo,
onde há questões de habitação que devem ser dramáticas. Considera o PCP que o valor
deve ser acompanhado de um programa específico de informação à população, havendo
ainda a necessidade de aumentar este valor dotando o programa de maior capacidade de
resposta com um reforço significativo de centenas de milhares de euros, realocando
valores que foram atribuídos, de acordo com o PCP, de forma excessiva a outros
investimentos, justificando assim o voto do PCP contra o Relatório de Gestão e Conta de
Gerência 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, agradeceu a
intervenção do PCP e seguiu a ordem prevista das intervenções.-------------------------------O membro Ofélia Janeiro (PS) recordou o Sr. Presidente de Junta de Freguesia
do conteúdo da proposta da Bancada do PS – Por uma sociedade sem barreiras e sem
exclusões – que não contemplava apenas o piso confortável que facilita a mobilidade.
Continha, por exemplo, a proposta da construção de rampas, a instalação de corrimãos e
de barras, que possivelmente não requerem de qualquer autorização camarária. A
instalação de torneiras adaptadas ou de interruptores, pequenas intervenções que podem
ser efetuadas pela Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------Afirmou que a proposta - Por uma sociedade sem barreiras e sem exclusões – era
bastante completa tendo ainda sido completada com perguntas por e-mail e em Reunião
de Assembleia de Freguesia, havendo fregueses que têm questionado a Bancada do PS
sobre o desenvolvimento desta questão. O membro recorda que durante uma situação de
emergência como a atual, houve por exemplo a necessidade de apoiar crianças sem
equipamento informático, tendo existido doações, as quais considera de louvar, sendo
esta uma das hipóteses de investimento. ---------------------------------------------------------------
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O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara informou que
o relógio tinha atingido a meia-noite, sendo por isso necessário fechar as inscrições para
este ponto no decorrer da intervenção seguinte, encerrando posteriormente o ponto para
a Assembleia decidir da possibilidade de continuar os trabalhos, dando lugar à intervenção
da Vogal Patrícia Brito Leitão, por delegação do Sr. Presidente de Junta, Fernando
Braamcamp.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Vogal Patrícia Brito Leitão respondendo às dúvidas da Bancada do PS informou
que os computadores foram entregues após a situação das crianças ter sido referenciada,
não foram entregues antes porque não tinha existido qualquer pedido e alguns
encarregados de educação, nomeadamente na escola das Olaias, têm estado
incontactáveis, não atendem chamadas telefónicas e as crianças não participam em
qualquer atividade.--------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia, com as crianças que já eram acompanhadas pelos serviços
da Freguesia, nomeadamente do CDC, fez o possível desde o primeiro dia. Foi à escola
colher as fichas para depois as entregar em casa das crianças e mais tarde as recolher
para as devolver na escola, era impossível conseguir computadores na primeira e na
segunda semana, havendo crianças muito difíceis de contactar onde a Junta não tinha
contacto direto por não serem utentes do CDC, eram nossos residentes, alunos das
escolas das Olaias mas que a Junta de Freguesia não dispõem de uma base de dados
destas crianças, e nem a escola conseguia entrar em contacto com estes agregados
familiares, algumas situações foram sendo clarificadas ao longo do tempo, quando os pais
mostraram interesse em prestar a informação necessária e comunicaram com a escola e
com a Junta de Freguesia. Sobre a intervenção do membro Rui Oliveira onde solicitou de
intervenções da Junta de Freguesia nas habitações do Bairro Portugal Novo, um Bairro
sem tutela jurídica, a Vogal Patrícia Brito Leitão informou a Bancada do PCP da
impossibilidade da Junta de Freguesia fazer qualquer intervenção nas habitações estando
a desenvolver ações no espaço público e em conjunto com a recém-criada associação de
moradores criando projetos, como o já planeado campo de futebol para o largo Roque
Laia, estando ainda prevista a colocação de mesas e bancos, havendo agora mais
facilidade em executar estas melhorias com bairro em parceria com a Associação de
Moradores. Dentro das habitações, é impossível intervir porque não havendo um
proprietário do imóvel para autorizar a intervenção a Junta fica incapacidade de agir.
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Houve casos que a Junta de Freguesia conseguiu recuperar a dignidade das habitações,
permitindo que as pessoas não fossem institucionalizadas devido às condições
degradantes das suas habitações. A Junta de Freguesia tem o – Programa Ferro de Soldar
– para pequenas reparações, mas não terá competências na área de Habitação que
permita que as pessoas se candidatem, mas todas as situações mais pequenas, como a
reparação de um estore ou de uma torneira. Há pessoas que têm lixo até ao joelho e com
dejetos de animais há anos, mas antes de qualquer ação as situações têm de ser
referenciadas a Junta de Freguesia sendo depois seguida pelo Gabinete de Ação Social,
não são situações de pequenas reparações por candidatura. A Junta não divulga estas
situações, não as publicita nem faz uma cobertura fotográfica dos casos, mas faz as
intervenções que permitem às pessoas continuar a residir nas suas casas, evitando as
ações de despejo.---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara registou dois
pedidos de intervenção, de Ofélia Janeiro do Partido Socialista e de Rui Oliveira do PCP,
tendo solicitado que as intervenções fossem o mais breves possível, devido ao ultrapassar
das horas estipuladas pelo regimento.-------------------------------------------------------------------O membro Ofélia Janeiro (PS) prometeu ser rápida tendo de imediato explicado
que não pretendia diminuir o trabalho da Junta de Freguesia, nem o apoio às crianças
carenciadas que não dispunham dos meios informáticos necessários. Apenas considerou
que a Junta de Freguesia poderia ter utilizado dinheiro que a Junta tem para situações de
emergência oferecendo uma reposta mais definitiva e com mais qualidade em vez da
doação de particulares. Por acaso existiram doações, mas poderiam não ter existido. Para
Ofélia Janeiro o dinheiro tem de ser investido nos fregueses e esta era uma situação de
emergência, onde a junta poderia ter investido o fundo de reserva, principalmente
tratando-se de crianças que precisavam de apoio para manter a situação de igualdade
com as restantes crianças o que justificava a utilização do saldo de gerência. --------------O membro Rui Oliveira (PCP) recorda que o facto do Bairro Portugal Novo não ter
tutela jurídica parece retirar qualquer responsabilidade da Junta de Freguesia parecendo
que o Bairro pode cair de podre, porque a CML e a Junta de Freguesia afirmam não ter
qualquer responsabilidade, ou poder de intervenção e mesmo o poder central também
nada faz nada pelo Bairro. -----------------------------------------------------------------------------------
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Afirmou ainda que as intervenções no Bairro parecem por obra e graça da Junta de
Freguesia, mas resultam de propostas e recomendações do PCP de há muitos anos,
mesmo antes de qualquer Associação de Moradores, provavelmente os documentos
entregues pelo PCP têm até mais ideias e pedidos do que agora estão em estudo de
implementação. ------------------------------------------------------------------------------------------------Considerou ainda a resposta da Vogal Patrícia Brito Leitão como extemporânea
porque a pergunta, já respondida pelo Sr. Tesoureiro, era também sobre este efeito. O
Ferro de Engomar (Programa Ferro de Soldar) tem um orçamento de três mil euros ou
qualquer coisa dentro este valor, um valor baixo e certamente que nem todas casas a
necessitar uma intervenção estão no Bairro Portugal Novo, sendo o Ferro de Engomar
uma parceira com entidade particular, pode certamente ser utilizada em mais residências,
mas tudo indica que no Bairro Portugal Novo não, pode haver torneiras e pingar, dejetos
até meio da sala, mas não se pode mexer, para o membro Rui Oliveira esta situação é
incompreensível, compreender melhor a explicação do Sr. Tesoureiro, ou seja não
existência de candidatos, havendo ainda atividades lúdicas com verbas superiores.-------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara agradeceu as
intervenções e passou a palavra ao Sr. Presidente de Junta. ------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando Braamcamp
respondeu de forma direta ao membro Rui Oliveira recordando que este considerou o
investimento da viatura para PSP como a Junta de Freguesia a agir em substituição do
Governo Central, mas não tem o mesmo critério quando fala das obras e edificado privado
ou do governo central, não sendo de certeza propriedade da Freguesia do Areeiro, onde
já propõem que a Freguesia tenha uma intervenção. -----------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, verificou que o membro Rui
Oliveira pretendia intervir tendo questionado o mesmo, visto que já tinham terminado as
intervenções, se pretendia falar na figura de direito de resposta.---------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP), anuiu e referiu que quando fala em habitação
própria ou num inquilino não estará certamente a falar no Governo, mas sim de famílias e
pessoas carenciadas que precisam de um apoio da autarquia mais próxima, não está a
pedir obras no ministério do trabalho e da segurança social. -------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara passou assim
à votação do Ponto Seis, Discussão e votação do Relatório de Gestão e Conta de
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Gerência 2019, com os seguintes resultados, um voto contra do PCP, abstenção da
Bancada do CDS-PP, tendo assim sido aprovada pela maioria dos votos, com os votos
favoráveis das Bancadas do PSD, do PS e Independente. ---------------------------------------Terminado este ponto seria então natural continuar os trabalhos para os pontos seguintes,
mas devido ao avançado da hora foi necessário consultar a Assembleia sobre a
possibilidade de prolongar os trabalhos, tendo a decisão sido aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara prosseguiu
assim os trabalhos e deu início ao Ponto Sete, Discussão e votação da 1.ª Revisão
Orçamental 2020, questionando ao órgão executivo se pretendia fazer alguma explicação,
tendo o Sr. Presidente de Junta delegado a mesma no Sr. Tesoureiro.------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra começou por explicar que esta
revisão era basicamente passar a conta de gerência de 2019 para 2020 indo tudo para
investimento, porque é o que deve ser feito e o que está plasmado na lei, o ROC e os
TOCS. Havendo ainda algumas alterações porque antes da pandemia estavam previstas
algumas atividades como a praia campo e passeios foram direcionadas para outras
rubricas, nomeadamente no Banco Alimentar, limpeza e higiene, compras de material de
proteção como máscaras. Sendo assim necessário cabimentar as rúbricas abertas com
valores baixos, sendo essa a razão de abrir rúbricas com valores baixos.---------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara passou a
palavra para o membro do PCP. --------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) na introdução do ponto 2 refere que os fluxos
financeiros que deram origem à primeira revisão orçamento decorrem do reforço de verbas
no valor de um milhão e oitenta e oito mil euros, sendo as áreas onde se verificam as
maiores alterações orçamentais face as previsões iniciais no que há despesa diz respeito
são a cultura e educação e a manutenção de zonas verdes espaço público. Posto isto, o
pedido de esclarecimento consiste num pedido de informação sobre as intervenções em
curso e as que terão início ainda em 2020, quais datas previstas para excussão e entrada
em funcionamento das que dizem respeito a obras em edifícios.---------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara devolveu a
palavra ao órgão executivo. --------------------------------------------------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra passou a elencar as obras de
forma a responder às dúvidas da Assembleia. A obra do Parque Infantil da Alameda está
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em curso, tendo existido um concurso há dois meses mais que ficou vazio, mas já foi
aberto outro concurso com previsão de conclusão para setembro ou outubro. A obra da
creche já tem autorização da CML e projetos, falta iniciar o concurso público. O Parque
desportivo no Jardim Fernando Pessa já está concluído. Está em fase de projeto a rega
inteligente para o Jardim Fernando Pessa, que no final de julho e durante o mês de agosto,
entrará em testes numa pequena área de terreno, para assim analisar o funcionamento e
a poupança de água provocada por este investimento. Está ainda prevista a reabilitação
do Jardim da Alameda, na parte superior e no piso em frente ao Jardim da Alameda. ----O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, após o esclarecimento do órgão
executivo, verificou junta da Assembleia se este tinha sido suficientemente esclarecedor,
tenho o membro Rui Oliveira solicitado a palavra.----------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) manifestou dúvidas sobre as verbas atribuídas a
cada uma destas obras, questionando o órgão executivo se os valores não eram
demasiado elevados, ou se eram apenas previsões. A requalificação do Parque Infantil da
Alameda D. Afonso Henriques tem uma dotação de cento e noventa e sete mil e dez euros;
a requalificação do terraço da Fonte Luminosa tem um montante de cem mil euros; o
Parque canino do Jardim Fernando Pessa tem uma verba de aproximadamente quarenta
e um mil euros. Rui Oliveira indagou se estes valores eram reais, ou seja de obras feitas
ou apenas estimativas que foram incluídas no orçamento.-----------------------------------------O Sr. Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra começou por explicar que o
primeiro concurso para a obra no Parque Infantil da Alameda ficou vazio porque a proposta
mais alta era superior a cento e cinquenta mil euros, deste modo o valor foi calculado
considerando cento e cinquenta mil euros mais IVA; o Parque Canino e a Fonte Luminosa
têm valores meramente indicativos, ou seja aquele é o valor máximo possível. -------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara agradeceu as
intervenções e esclarecimentos de todos, tendo passado à votação da Primeira Revisão
Orçamental de 2020, a qual foi aprovada por maioria com os votos favoráveis das
bancadas do PSD, PS e Independente Luís Moreira e as abstenções das bancadas do
CDS e do PCP, fechando assim este ponto da ordem dos trabalhos. --------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu início ao Oitavo e último Ponto
da Ordem de Trabalhos, Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia, verificando se o Órgão
46

Assembleia de Freguesia do Areeiro
Executivo pretendia apresentar o documento, ou ultrapassar este ponto e auscultar
Assembleia, passando depois aos esclarecimentos, tendo o Sr. Presidente de Junta
optado por ouvir previamente os membros da Assembleia, passando assim a palavra ao
primeiro inscrito iniciado a apreciação do documento.-----------------------------------------------O membro Filipe Guedes Ramos (PS) começou por mencionar que a sua
intervenção não iria recair exclusivamente no conteúdo, mas sobretudo com a forma,
passando a falar da sua experiência como vogal da Assembleia de Freguesia desde o ano
2013. Afirmou não se recordar de ler uma informação escrita com tantos erros ortográficos
e gramaticais, como nesta informação escrita de 48 páginas. Além dos erros
mencionados, alguns que considera atentatórios da língua portuguesa, fica ainda sem
compreender se a Junta de Freguesia fez este documento considerando, ou não, o mais
recente acordo ortográfico, visto que há exemplos nos dois sentidos. Havendo situações
onde na mesma página há parágrafos com e outros sem o acordo ortográfico de forma
alternada, sem uma norma, tornando a leitura um pouco complicada.--------------------------Para o membro da Bancada do Partido Socialista não haverá grande interesse em
saber que o Sr. Presidente de Freguesia reúne com diversas individualidades, numa
agenda descritiva e pormenorizada, com factos não relevantes para uma informação
escrita, sentido o mesmo nas seis páginas da secção de limpeza e resíduos sólidos, com
nomes de arruamentos e datas, mencionando uma atividade natural das Freguesias, que
não terá interesse para um órgão deliberativo como a Assembleia de Freguesia, relatou
ainda que no último parágrafo da página 19 somos informados que os utentes benificiários
puderam adquirir sem custos. Filipe Guedes Ramos questiona assim como é
juridicamente possível, fazer uma aquisição sem custos, sem uma contraparte pecuniária,
tudo indica que será uma doação ao utente, ressalvando que este documento não é
deliberado, sendo apenas apreciado, mesmo assim considera que terá de ter mais
qualidade. O membro deu início à conclusão da sua intervenção mencionando que já tinha
sugerido documentos menos explanativos e mais curtos, com mais informação útil e
necessária, criando assim um documento mais relevante que sucintamente transmita o
trabalho do Presidente de Junta, fechando a intervenção com a sugestão de utilização de
um corretor ortográfico.--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente de Junta solicitou o uso da palavra. ---------------------------------------
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O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, começou por considerar que
o membro Filipe Guedes Ramos tinha afirmado estar mais dedicado à análise da forma e
não do conteúdo, mas criticou as duas partes. A forma devido ao acordo ortográfico e a
substância devido a assuntos que considerou irrelevantes para a Assembleia de
Freguesia, mas este documento é público e será uma forma de informar a população e o
Sr. Presidente de Junta acredita que muitos moradores terão interesse em saber
informações detalhadas sobre as suas ruas. Recordou ainda que em reuniões anteriores
foi solicitada mais detalhe na informação escrita, sendo agora acusado de prestar
demasiado detalhe. É necessário considerar uma plataforma de entendimento. Sobre a
aquisição sem custos para o utente, esta não deixou de ser uma transação e de ter custos
efetivos que não recaíram sobre o beneficiário, a explicação serviu para reforçar a
explicação do “programa Abem” Associação Dignitude.--------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, recebeu mais
três inscrições dos senhores membros Rui Oliveira, Ofélia Janeiro e Luís Moreira. --------O membro Rui Oliveira (PCP) começou por considerar que a extensão dos
documentos nem sempre é negativa, nomeadamente nas referências à questão de
insegurança, quer na entrevista com a RTP, quer com a reunião com a quinta divisão da
PSP em Janeiro e nova reunião em dezoito de fevereiro. Os aspetos relacionados com a
segurança na Freguesia do Areeiro não eram referenciados nas informações escritas
anteriores e são dados muito importantes, numa área que preocupa bastante a Bancada
do PCP e os fregueses. O membro Rui Oliveira menciona que no Espaço Público é
mencionada uma obra na Rua Capitão Henrique Falcão, mas que deverá ser na Rua
Capitão Henrique Galvão, ou até na Rua Cristóvão Falcão. Em relação às deservagens e
desinfeção normalmente a indicação é por bairro, por exemplo pelo Bairro dos atores, mas
não encontrou nenhuma referência ao Bairro Portugal Novo, sabe que são feitas, mas no
documento não é mencionado, pelo menos como Bairro Portugal Novo. Referiu que no
período entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, o núcleo de ação social apenas
realizou 8 visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação e tendo em conta a
dimensão do universo total das necessidades, poderá ser um valor baixo. O Programa de
Apoio Alimentar não será o único promovido pela Junta havendo ainda os kits sociais
escolares, os cabazes do mercado solidário, em articulação com o Santa Casa de
Misericórdia, e ainda a título excecional devido à pandemia, o cabaz de emergência
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alimentar Covid-19. Há assim várias soluções de apoio alimentar ficando a dúvida de como
estas se articulam e quais as vantagens de duplicação de programas com os mesmos
objetivos. Questionou ainda se o programa cabaz de emergência alimentar Covid-19 está
a ter os resultados a que se tinha proposto, visto que em mês e meio apenas distribui doze
cabazes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) Lisboa Centro
a bancada do PCP questionou se poderia saber o número de crianças e jovens
referenciadas na Freguesia do Areeiro. Tendo ainda questionado quantos agregados
eram acompanhados pelo Núcleo Local de Inserção 6 - UDIP da Alameda e quantos
beneficiam do Rendimento Social de Inserção (RSI).------------------------------------------------Sobre o núcleo de desporto e associativismo a informação escrita menciona um
jantar de Natal da CDAP Natação, do Clube Desportivo Alto do Pina com sede na Rua
Carlos Mardel, mas o falta mencionar se este Clube tem uma sede própria na Freguesia
ou seja está sedeado numa casa particular de algum dos seus dirigentes. Em relação à
Academia de Natação do Areeiro fica a dúvida se é um programa de natação da
Freguesia, como a PCP pretende, ou se é uma entidade associativa e, caso seja, se tem
existência jurídica.---------------------------------------------------------------------------------------------A Bancada do PCP inquiriu ainda se os passeios em território nacional realizados
pelo Núcleo Tempos Livres e Lazer têm critérios de seleção dos utentes, procurando
responder aos fregueses com mais baixo rendimento e que procuram que haja uma
renovação de Fregueses inscritos, evitando que sejam sempre os mesmos usufruir desta
oferta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pretende ainda saber quais as ações de formação desenvolvidas pela Significado
Lda., para o Núcleo de recursos humanos, que grupos profissionais foram comtemplados,
se as ações estavam integradas no Programa Lisboa 2020, sem há custos associados,
ou se obrigaram a algum investimento.------------------------------------------------------------------No período de seis meses a plataforma online do Núcleo de Formação Profissional
e Empreendedorismo, foi alvo de quatrocentos e trinta e quatros mil, novecentas e trinta
e sete visualizações, mas tem resultados práticos com valores muito inferiores, seis
reuniões presenciais e dois contactos por e-mail, questionando como a Junta de Freguesia
explica esta discrepância.------------------------------------------------------------------------------------
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O membro Ofélia Janeiro (PS) começou por apresentar duas questões sobre o
documento em discussão, começando por mencionar a página seis, onde é mencionada
a instalação de uma abrigo para pessoas em situação de sem-abrigo, mas não menciona
que a Junta de Freguesia tenha sido consultada ou ouvida e se a Junta fez alguma ação
de publicitação e esclarecimento dos residentes e das utentes, nomeadamente regras de
utilização do espaço envolvente.--------------------------------------------------------------------------O membro referiu ainda que continuará a alertar para o facto de a osteopatia não
ser um tratamento médico, devendo por isso estar separada de tratamentos como a
fisioterapia e a enfermagem que são tratamentos do foro clínico. -------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, verificou se o
Sr. Presidente de Junta pretendia responder às duas intervenções consecutivas nas quais
não tinha sido feita uma pausa para permitir a resposta do Órgão Executivo.----------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando Braamcamp
começou para referir que reconhecia a proposta de alteração do membro Ofélia Janeiro
como válida e iria solicitar que e osteopatia fosse então apresentada de outra forma nas
próximas informações escritas. Sobre o conteúdo da página seis, o Sr. Presidente de
Junta agradeceu a oportunidade para esclarecer todos os que assistiam à reunião,
nomeadamente todos os vogais da Assembleia, passando a informar que não foi ouvido,
nem consultado, a decisão foi tomada sem nenhum parecer da Junta de Freguesia do
Areeiro, aliás tomou conhecimento já com o ato consumado e praticamente pela
comunicação social. A Câmara Municipal não teve a amabilidade nem a gentileza de
entrar em contacto com o Presidente de Junta local, neste caso da Freguesia do Areeiro,
para dar conhecimento da intenção, como é notório também não houve qualquer consulta
a Freguesia do Areeiro para referenciar utentes para este centro de acolhimento. Como
expressou na informação escrita, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro ficou
indignado, tendo manifestado este sentimento à entidade máxima responsável por este
assunto, ou seja o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa que considerou esta
indignação como fundamentada devido à forma como todo o processo se desenrolou e a
opinião pública em geral concorda que o processo não foi conduzido da melhor forma.
Foram acolhidos noventa e cinco pessoas em situação de sem-abrigo, mas o número de
pessoas no exterior do Pavilhão ia variando, por vezes dez outras quinze. Todos com os
mesmos direitos e carências, todos seres humanos com necessidades de apoio que não
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podem ser tratados de forma diferente dos que conseguem o acolhimento no interior do
pavilhão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia foi assim vedada da sua capacidade de informar os residentes
daquela área da Freguesia de forma direta e eficaz visto que foi recebendo a informação
praticamente ao mesmo tempo que a população local. A Câmara Municipal de Lisboa
sempre tinha tido uma ação conjunta com a Junta de Freguesia, mas o Sr. Vereador
Manuel Grilo não manteve esta Prática tendo agido à revelia do que é normal e
protocolarmente aceite. Sobre os assuntos relatados pelo membro Rui Oliveira (PCP) ou
Sr. Presidente de Junta pediu ao Sr. Presidente da Assembleia para estes serem
esclarecidos pelos vogais do órgão executivo.--------------------------------------------------------A Vogal Patrícia Brito Leitão começou por responder sobre o cruzamento de
informação dos diferentes apoios alimentar prestados pela Junta de Freguesia do Areeiro,
referindo os pedidos diretos que ficam registados, os casos referenciados pelo Gabinete
de Ação Social, ou por outra entidade, como por exemplo Santa Casa da Misericórdia,
que são todos encaminhados seguindo critérios para cada situação. Referiu ainda que a
Junta de Freguesia do Areeiro já dispunha de apoios nesta área, antes da pandemia. Com
a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal a Junta de Freguesia do
Areeiro adquiriu quatrocentos kits alimentares, com alimentos secos e enlatados, como
medida preventiva para situações de emergência. Após esta aquisição a CML
disponibilizou as refeições das cantinas escolares, que já estavam contratualmente pagas
para utilização em período de aulas presenciais, para crianças dos escalões A e B do
SASE (Serviços de Ação Social Escolar), passando assim a Junta de Freguesia a recolher
as refeições confecionadas na escola, procedendo de seguida à entrega diária das
mesmas em casa das famílias abrangidas por esta medida. Esta medida foi mais tarde
alargada a todo o agregado familiar, nos casos em que o agregado usufruía do cabaz de
emergência alimentar, começou a receber as refeições confecionadas suspendendo a
entrega do cabaz de frescos, evitando assim o apoio em duplicado que poderia ser
necessário para outro agregado, visto que as refeições provenientes das cantinas
escolares contemplavam todas as refeições do dia, pequeno-almoço, almoço, lanche e
jantar, durante toda a semana, para cada membro do agregado. Mais tarde a CML
procedeu à compra dos produtos frescos dos mercados e feiras de Lisboa, que estavam
forçosamente encerrados e entregou os produtos às Juntas de Freguesia para estas
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suprimirem as necessidades locais, tendo a Junta de Freguesia complementado a entrega
de secos e enlatados com estes produtos frescos criando um cabaz mais completo com
uma entrega semanal. A Câmara Municipal de Lisboa alargou uma vez mais a
abrangência das refeições confecionadas nas cantinas escolares com o objetivo de
alcançar ainda mais agregados carenciados, visto que todos os pedidos que tinham
chegado aos serviços da Junta estavam satisfeitos. A Junta de Freguesia optou por
entregar estas refeições a agregados que mostravam alguma dificuldade em confecionar
as refeições, devido à idade ou mesmo à falta de condições da casa, por exemplo pessoas
que moram em quartos arrendados. Todo o trabalho é articulado respondendo às
necessidades da Freguesia da melhor forma possível numa gestão de proximidade em
parceria com todas as entidades envolvidas, encaminhando sempre a resposta
considerada como mais adequada das disponíveis à data de decisão.-------------------------Quando há uma necessidade de um apoio domiciliário, a Junta de Freguesia
encaminha esse apoio para uma rede de associações e instituições que tem como
parceiros locais. A Junta de Freguesia só realiza visitas domiciliárias nos casos em que
as pessoas precisem de se deslocar à Junta para o atendimento com a Assistente Social
e não tenham mobilidade para o fazer, ou co caso de uma referência de insalubridade no
domicílio, violência doméstica, entre outras situações, onde se tenta averiguar a situação.
No entanto o Atendimento Social é, preferencialmente, realizado num dos três polos da
Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta, sobre a questão do desporto e
associativismo, quanto ao Clube Desportivo Alto do Pina, tem sede num dos arruamentos
da Freguesia do Areeiro, mais concretamente da Rua Professora Maria de Lurdes
Belchior, onde exerce a sua atividade. Este Clube criou, recentemente uma secção
autónoma de natação e como a Junta de Freguesia não tem equipamentos próprios para
o efeito, tem um protocolo com a CML de cedência gratuita das piscinas do Pavilhão
Desportivo Municipal do Casal Vistoso e por entenderem alargar a prática desportiva a
outro conjunto de modalidades que consideram importantes na formação dos jovens,
adultos e seniores, resolveram criar um programa para a Freguesia da prática de
modalidades neste mesmo pavilhão. Neste programa foi incluído a habituação ao meio
aquático para adultos, a aprendizagem inicial para crianças, com turmas exclusivas de
residentes da Freguesia e um nível competitivo com o apoio técnico da Secção Autónoma
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de Natação do Clube Desportivo Alto do Pina, havendo ainda a vertente de desporto
adaptado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretário Eurico da Conceição confirmou ao membro Ofélia Janeiro que
a osteopatia não voltaria a aparecer como um tratamento médico. -----------------------------Quanto à questão colocada pelo membro Rui Oliveira sobre as ações de formação
desenvolvidas pela Significado Lda., referiu que era uma empresa que tinha aparecido na
Freguesia oferecendo serviços de formação, tendo esta empresa acordos com a União
Europeia que lhes financia cursos. O acordo que esta empresa tem com a Junta de
Freguesia consiste em colocar à disposição cursos, tanto para os funcionários da
Freguesia como para os fregueses, de forma gratuita, sendo, de momento, realizados
através da internet, devido à suspensão da forma presencial. Estes cursos abrangem um
grande leque de formação passando, por exemplo, por cursos de línguas e de gestão de
recursos humanos nas autarquias. -----------------------------------------------------------------------Relativamente ao acesso da plataforma online do Núcleo de Formação Profissional
e Empreendedorismo, que tem quase quatrocentas mil visualizações este ano, esta
plataforma tem como nome O que Posso Oferecer, é um local onde as pessoas
desempregadas da Freguesia poderão emprego, bem como as empresas da Freguesia
receberem as ofertas de quem procura emprego. Nesta plataforma estão inscritos
fregueses individuais da Freguesia, empregados e desempregados, e empresas situadas
dentro da Freguesia. Esta plataforma é usada por várias pessoas da cidade de Lisboa e
não só por quem está no Areeiro. Era comum vir muitas pessoas à Freguesia fazer
currículos, como se faria uma proposta ou como se apresentavam perante um
empregador, no entanto esta plataforma tem uma secção que ensina a fazer o curriculum
vitae, tentando interagir com as pessoas, dando-lhes todos os instrumentos necessários,
não havendo necessidade destas se deslocarem à Freguesia. De momento só se
deslocam à Junta pessoas que não consigam interagir através da plataforma ou que
padeçam de alguma incapacidade. A Junta de Freguesia costumava interagir com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional, acrescentando agora a interação direta
com as pessoas.-----------------------------------------------------------------------------------------------O membro Luís Moreira (Independente) concordou com o membro Filipe Guedes
Ramos, quanto ao acordo ortográfico da informação escrita, havendo, no entanto,
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palavras onde fazia sentido. Acrescentou que se deveria utilizar um corretor para corrigir
todos os erros.--------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à osteopatia, tal como tinha dito o membro Ofélia janeiro, esta deveria ser
requalificada na informação, sendo que a tabela tem como título tratamento, não sendo
específico tratamentos médicos, considerando que este poderia incluir a osteopatia.------Na página sete, na reunião do Sr. Presidente no dia três de março, presumia que
tinha sido com o novo presidente da EMEL, tendo este o nome de Filipe Natal Marques e
não Nadal como estaria escrito na informação escrita. ---------------------------------------------Na página doze, desinfeção Covid-19, questionou quais os produtos utilizados para
o efeito e porquê. ---------------------------------------------------------------------------------------------Na página dezassete, Ferro de Soldar, que este tinha sido suspenso no início de
março e se estaria prevista a sua reabertura ou se estava pendente de orientações
específicas da DGS. -----------------------------------------------------------------------------------------Por último, na página vinte e sete e seguinte, é apresentada uma tabela com
atividades e números de inscritos. Os valores desta tabela parecem incorretos, o total
demonstrado é de cento e setenta e três, mas caso não falte nenhuma linha na tabela,
seria de cento e oitenta e seis, e não apresenta qualquer especificação. ---------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, começou por
confirmar a incorreção do Presidente da EMEL, de seu nome Luís Filipe Natal Marques.-Quanto à desinfeção da Covid-19 referiu que estavam a utilizar um produto
fornecido pela CML, Hipoclorito de sódio. --------------------------------------------------------------No que respeita ao projeto Ferro de Soldar, este está suspenso enquanto não
houver uma ordem específica da DGS, não havendo nenhuma data prevista para a sua
reabertura, dependendo da evolução evolutiva da pandemia na cidade de Lisboa. --------Relativamente à tabela da página vinte e sete, disse que iriam proceder à sua
correção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Rui Oliveira (PCP) fez um pedido de esclarecimento adicional no que
concerne ao Núcleo, Desporto e Associativismo, pois não tinha ouvido se o Clube
Desportivo Alto do Pina já tinha sede na Freguesia ou se ainda mantinha sede em casa
particular, pois em pesquisa não encontravam essa informação e gostavam de conhecer
melhor este Clube e o trabalho que realizam. ----------------------------------------------------------
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Mencionou que na informação escrita não apareciam dados referentes às
atividades conjuntas ou organizadas pelo pelouro Desporto da CML, como a programa
Natação para Todos, dirigido a crianças, e Hidroginástica para a população mais idosa.-Também questionou se o programa Lisboa 55+, de ginástica para pessoas com
idade superior a 55 anos, realizado no Grupo Dramático Ramiro José, se se tinha realizado
no período anterior ao confinamento, devido à pandemia por Covid-19.-----------------------O Vogal Rudolfo de Castro Pimenta começou por referir que o programa Natação
para Todos era redundante face à oferta que a Junta de Freguesia disponibilizava, de
acordo com a Academia de Natação do Areeiro, estando previstas situações de carência
económica, não havendo custos para estas crianças. ----------------------------------------------O programa 55+ de ginástica sénior era um programa camarário com a parceria
com o Grupo Dramático Ramiro José, que dadas as circunstâncias pandémicas tinha sido
dos primeiros programas a ser suspenso, tal como a Hidroginástica, não havendo previsão
para a sua reabertura.----------------------------------------------------------------------------------------O acordo que existe com a CML para a existência de turmas exclusivas para
fregueses do Areeiro era indicado pela Junta de Freguesia, após a inscrição dos fregueses
na Junta de Freguesia, continuando a vigorar como anteriormente. O apoio técnico dado
pela Secção Autónoma de Natação do Clube Desportivo Alto do Pina era, exclusivamente,
para o nível competitivo. ------------------------------------------------------------------------------------A informação dada pelo Clube Desportivo Alto do Pina à Junta de Freguesia e que
constava no seu estatuto, estava sediada na Rua Professora Maria de Lurdes Belchior,
sendo irrelevante esta morada indicar a uma loja ou uma residência. --------------------------O membro Jorge Oliveira (CDS) sobre o tratamento fitossanitário do arvoredo
Avenida Óscar Monteiro Torres e na Avenida Sacadura Cabral na página dezasseis, pediu
que se fizesse o mesmo tratamento em dois arruamentos que todos os anos têm
problemas com goma sobre os carros, nos Áceres da Avenida de Madrid e nas Tulipeiras
da Praça João do Rio. ---------------------------------------------------------------------------------------Na página trinta e três dizia que a Junta de Freguesia estava a preparar uma rede
de entreajuda par a o comércio local do Areeiro, pois este estava a ser prejudicado devido
à não circulação das pessoas, podendo continuar a consumir nas ruas onde residem,
questionou o que se estava a fazer, como se processava e onde estava publicitado.-------
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O Sr. Presidente da Junta de Freguesia aceitou o pedido para o tratamento
fitossanitário, mas acrescentou que este tratamento já tinha sido feito na Avenida de
Madrid e que na Praça João do Rio, se ainda não foi feito já estava pedido e estaria para
breve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à rede de entreajuda com o Comércio Local, estavam a preparar uma forma
de mobilizar os moradores a consumirem na Freguesia do Areeiro, em parceria com a
Associação dos comerciantes, englobando toda a Freguesia. ------------------------------------Não havendo mais nenhum pedido de inscrição sobre este ponto oito, o Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, e antes de dar os trabalhos
por encerrados, fez um pedido de apoio e confiança em si, como Presidente da
Assembleia, para subscrever as atas em minuta e as deliberações tomadas, de forma a
houvesse efetividade imediata. Não houve nenhuma oposição ou abstenção, tendo então
sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------Referiu que tinha sido uma Assembleia diferente pela situação de emergência e
calamidade, mas essa diferença tinha sido melhor em algumas circunstâncias.
Acrescentou que a Assembleia tinha atingido, pelo menos, quatro mil e cem visualizações,
sendo esta uma aprendizagem positiva para o futuro, não só pela participação do público
no período antes da ordem do dia, onde no máximo já participaram quatro fregueses, mas
também pela possibilidade de chegar a muitos mais cidadãos, certamente muitos
residentes na Freguesia do Areeiro assistam e ganhem uma consciência diferente de
alguns dos temas que chegam ao órgão deliberativo, Assembleia de Freguesia, e da
perspetiva voluntarista de alguns dos membros desta Assembleia, que não têm qualquer
tipo de recompensa, podendo esta experiência online, via Youtube e Facebook ter alguma
continuidade no futuro. Agradeceu ainda a todos os que tornaram esta nova realidade
possível transformando a mesma numa reunião normal, mesmo num período diferente,
tendo passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta antes de encerrar os trabalhos. -----O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, agradeceu a
todos os membros da Assembleia que levaram esta reunião a bom porto e congratulou
toda a Assembleia na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte
Alcântara, referindo que foi uma experiência fantástica, mesmo demorando um pouco
mais que o previsto pelo Regimento, embora começando uma hora mais cedo que o
normal. Reforçou que este período estava a ser muito complicado para a Freguesia do
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Areeiro e agradeceu uma vez mais o esforço de todos que tem permitido que tudo o que
é necessário seja feito, havendo muita população com grandes e graves problemas e é
preciso ajudar e pensar nestas pessoas, sendo o apoio da Assembleia fundamental.-----O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, fechou a
reunião à uma hora e cinquenta minutos, agradecendo a todos os trabalhadores que
possibilitaram que esta reunião ocorresse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ºSecretário__________________________2.º Secretario_______________________
O Presidente
__________________________________
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